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Katalikas, kurs neremia 
katalikižkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

rugsėjo 20 d. į- 
„ vyksta pirminiai (prime- 

ries) balsavimai ’ Massa
chusetts valstybėje. Lietu
viai, piliečiai, kurie tik esa
te užsiregistravę, eikite į 
balsavimo vietas ir balsuo
kite už kandidatus, kurie 
yra tinkamiausi užimti val
džios vietas. Pasirinkime 
tokius kandidatus, kurie 
gali ir nori pagelbėti lietu
viams, pagelbėti darbinin
kams. Kandidatai į guber
natorius mums ;
žinomi; du iš jų yra buvę joj — 2,000,000; Vokietijoj 
gubernatoriais, o kiti du — 1,000,000^Sovietų Rusi- 
taip pat yra ir yra buvę 
valdžioje. Pasirinkime tą, 
kuris mūsų supratimu yra 
tinkamesnis.
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Dešimts Milijonu Kariuome
nė Pasiruošus Karui 

Europoje
I

Londonas, Anglija, rūgs. 
19 — Apskaičiuota, kad 
daugiau kai 10,000,000 ka
reivių yra paruoštų karui 
Europoje?

Oficialūs ir neoficialūs 
yra gerai i skaičiai yra šie: Prancūzi

i

k ►

J

*

Sudetų Vokiečių Vadas 
Pabėgęs

Pereitame “Darbininko” 
numery tilpo žinutė, kad 
Sudetų nacių vadas Hein
lein areštuotas ir kaltina
mas išdavystėje. Bet vė
liausios žinios skelbia, kad 
Čekoslovakijos valdžiai į- 
sakius Heinlein’ą areštuo
ti; jis suspėjęs pabėgti, bet 
kur, tikrai nežino. Spėja, 
kad į Munich‘ą, Vokietiją. 
Kartu su juo pabėgo ir jo 
šeima.

\------------------
Tėvo Diena Lietuvoje

joj — 2,000,000; Čekoslo
vakijoj — 800,000 iki 1,000, 
000; Italijoj — 450,000; An
glijoj — 200,000 su išsklai
dytais reserve, kaip tai 20, 
000 Palestinoje. Kitos ma
žesnės valstybės turi tiek 
kariuomenės, kad sudė jus į 
krūvą susidarys mažiau
siai 10,000,000 kareivių ka
riuomenė.

Lietuva Paleido Iš Kalėjimo 
Vokietininkus

Berlynas, rūgs. 19 — Šio
mis dienomis Lietuvos val
džia paleido iš kalėjimo 
Klaipėdos krašto vokieti
ninkus, kurie buvo nuteis
ti kalėti už riaušių kėlimą 
ir siekius atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos.
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Ispanijos Nacionalistai Bom
bardavo Alicante

Pereitais metais L. K. 
Vyrų konferencija nutarė 
Tėvo Dieną ruošti paskuti- 
nį rugsėjo sekmadienį. Šį Hendaye, Prancūzijos-Is- 
met tą dieną ruošia rugse- panijos Aibežius, rūgs. 19, 
jo 25. Ji buą Padėkos Die- IsJpanijos nacionalistų 
na. Padėka tėvui - vyrui uz lakūnFai orlaivių numetė 
rūpestį ir vargą dirbant va- kele^ bomb ant miest0 
saros darbus. Padėka ir AIicante ir radlkalų vaI. 
Auksciausiaiam visų Te- džia sako kad nacionalis. 
vui Dįevui uz palaimą lakūnai iš orlaivių bom- 
vasaros darbuose. bardavo šiaurinį Vidurže-

ė- • u x • v u L mio jūros uostą'SiaiS MčtdiS Karo Nebus Radikalų valdžios prane- 
----------- Šimais, “nieko nau jo neįvy- 

New York — Kari Von karo frontuose”. 
Wiegand, Hearsto laikraš
čių korespondentas, kalbė
jo per radio iš Prague, Če- 
koslovakiios. Jis pareiškė, 
kad šiais metais pasaulinio 
karo dar nebus, tačiau lai- _
ke pirmųjų šešių mėnesių Automobilių unijos prezi 
kitų metu bus didelis pavo- dentas Homer Martin ir u 
jus pasaulio taikai. nijos taryba iš vienos pu

Martin Susitaikė Su 
CIO Vadovybe

TEL. SOUth Boston 2680

Vaizdai iš Darbo Šventės, įvykusios Kaune šių metų rugpiūčio 14,15 d. Ovale: vidaus reikalų ministras pik. Leonas sveikina apdo
vanotąją darbininkę. Viršuje darbininkų dainų šventėt, klausytojai; apačioje — darbininkų tautiniais drabužiais apsirengusių chorai.
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| Būriai Puolė Čekus Anglija, PrancūzijaApleidoČekus
T? n orą 1 Q ' Pa kkSoroa -j" SUTIKO SU HITLERIORūgs. 19, — Pabėgęs į Vo
kietiją Sudetų vokiečių va
das Heinlein suorganizavo 
“laisvą korpusą” (partiza
nus), kuris puolė Čekoslo
vakijos muitinę (Neuhau- 
sen) parubežyj. Muitinę 
sunaikino ir pavojingai su
žeidė vieną tikrai, o gal irį 
daugiau čekų sargybinių. 
Heinleino korpusas esąs 
sudarytas iš J0,000 žmo
nių. !

Neuhausen muitinė yra 
tik 4 mylios nuo Asch, Če
koslovakijoj, Heinleino 
gimtinės vietos. Sakoma, 
kad muitinę vokiečiai su- ___ _______ ,__  ___

_ i kardą, naikino rankinėmis grana- vakiją, neva kad išvengtų Jeigu toki Anglija ir Pran- 
matumą (reikalavimą) Če- nuo kurio jai pačiai yra tomis ir kulkomis. !------• i - .... -r,.., • .

24 Valandų Ultimatumas 
Čekoslovakijai

ČEKOSLOVAKIJA PAVOJUJE

%

Londonas, Anglija, rūgs. Vienaip ir kitaip bloga.
19 — Anglijos ir Prancūzi- Jeigu Čekoslovakija stoja 
jos ministerių kabinetai ginti savo kraštą Vokieti- 
patvirtino abiejų valstybių jos parubežyj, tai ją gin-, 
premierų susitarimą Čeko- klu puola ne tik Vokietija,' 
Slovakijos klausimu, ir nu- bet Italija, Vengrija, na ir 

vai iš kitos pusės susitarė tarė įteikti 24 valandų uiti-Lenkija gelanda 
ir priėmė planą atsteigti " 
vienybę unijoje. Kaikurie 
CIO pirmininko Lewis pa
siūlymai tapo pakeisti, ta
čiau unijos taryba sutiko 
pašalintų unijos viršininkų 
klausimą pavesti Hillma- 
nui ir Murray arbitracijos 
keliu išspręsti.

Detroit, Mich., rūgs. 19—;
I

sės, ir Sydney Hillman ir 
Brooklyno komunistėlių Philip Murrav, CIO atsto- 

organas “L.” apsidžiaugė 
“L. Ž.” pastaba Lietuvos 
kataliku dienraščiui “XX 
Amžiui” dėl šiokio pasaky
mo: “Bedievybėje Vokieti
ja pralenkė Sovietų Rusi
ja”. Bet gal laisviečių 
džiaugsmas sumažės, kada 
mes pastebėsime, kad visgi, 
Sovietų Rusija bedievybė
je lenktyniavo su Vokieti
ja, ką pripažįsta ir patys 
komunistai.

Taigi visos tos kalbos ir 
raštai komunistų, kad So
vietų Rusijoje nesą tikin
čiųjų persekiojimų, kad 
ten komunistai neplatina 
bedievybės nueina niekais, 
kada natys komunistai 
džiaugiasi lenktynėmis be
dievybėje.

koslovakijai, būtent, kad rimtas pavojus. Anglija ir 
Čekoslovakijos valdžia lai- Prancūzija atsisako gelbė- 

į ke 24 valandų atsakytų ar ti Čekoslovakiją. Lieka Ru- 
ji priima reikalavimus ap- sija, su kuria Čekoslovaki- 
kapoti savo šalį, kad palai- ja taip pat turi apsigynimo 
kyti taiką Europoje. sutartį. Bet jeigu Prancū-

Čekoslovakija gavo gra- zi ja atsisakė sutarties, tai 
sinimą, kad Hitleris esą Rusija taip pat Damirš su-

sutartį. Bet jeigu Prancū-

REIKALAVIMAIS

Verčia Čekoslovakiją Atiduoti 
Sudetus Be Plebiscito

Londonas, Anglija, rūgs, ja Čekoslovakijai. Tai aiš- 
19 d. — Vokietijos diktato-: kus pardavimas Čekoslova- 
rius Hitleris laimėjo di-j kijos Vokietijai. Jeigu taip 
džiausią diplomatinę kovą padarė su Čekoslovakija, 
savo diktatoriavimo laiko- tai negali būti jokio abejo- 
tarpyj, kada Anglijos ir jimo, jei ryt ar poryt tą pa- 
Prancūzijos valdžių galvos tį padarvs su Lietuva, Len- 
sutarė remti be jokių re- kija ir kitomis mažesnė- 
zervų Hitlerį prieš Čekoslo- mis Europos valstybėmis.

pasaulinio karo. t cūzija nusilenkė Hitleriui
Anglijos pre m i e r a s Čekoslovakijos klausimu, 

Chamberlain ir Prancūzi- ^as Joms Lietuva, 
jos premieras Daladier į- 
sakė i .... ___ _ ______

Jis savo kalboje Prague pasimatyti su Če- turfų vaistybiCsutartf Šu- 
koslovakijos prezidentu tartis, kurias tos valstybės 

plebiscitu spręsti Benes, ir jam įteikti esan- turėjo su kitomis valstybė- 
mis meta j gurbą ir tas val-

. Beveik tuo pačiu laiku, 
kada vokiečiai puolė mui
tinę, Čekoslovakijos pre
mieras Hodza kalbėjo per 
radio.
griežtai pareiškė, kad ne
leisią

Anglija, Prancūzija, Vo- 
savo ministeriams kietija ir Italija sudaro ke-

Italija Padės Vokietijai 
Kariauti Su Čekoslovakija, 

Sako Mussolini
ją omą, Italija, rūgs. 19 — 

“Jeigu yra universalis susi- 
grupavimas jėgų už ar 
prieš Prague (Čekoslova
kiją), tai turi būti žinoma, 
kad Italija jau pasirinko

t .« - n j • vietą”. Tais žodžiais Mus- TdrptdUtinCS Raudonojo solini pareiškė savo krašto 
Kryžiaus Lygos Generalinis

Sekretorius Kaune

Adu rukena ... p , Sudetų krašto ateities. Jis čius pasiūlymus- Ipareiškęs Anglijos premie- tartj ir laikysis neutraliai, Dareišks kad nena-! | —e p—• ....................................   _ taipgi pareisKe, Kaa nepa PIRMA besalvginiai ati- stybes įzuliuoja.- - ^naikinsią karo stovio vo-’ „ f.0;.s4ysimai ay
kiečių apgyventose vieto- VokietlJai be plebis-, Teisingai yra sakoma, 
se, kol nepraeis pavojus clt0 “mes' vokiečiais ap................................................

Čekoslovakija Tikisi Vokie-
čilį Puolimo Laike 4 Dienų nauiintiCderybas. Bet vt^ėtĮ maįnais VokietijOT-Če-

----------- viAėi.i vr»Lre«ke k»H‘ koslovakijos parubežyj,

rui Chamberleinui, kad jei-nes bijosi vidujinės revo- 
gu vokiečiais apgyventas liucijos. 
kraštas Čekoslovakijoje; 
nebus grąžintas geruoju i 
Vokietijai, tai jo kariuo
menė maršuoja ir ginklu 
atsiimsianti.

se, kol nepraeis pavojus cit0 žemes’ vokiečiais ap-

Prague, Čekoslovakija,—
Dabar kyla klausimas ar Rūgs. 19 — Čekoslovakija 

Čekoslovakija geruoju pa- tikisi, kad Vokietija laike 
'siduos suskaldyti ją, ar pa-Į 4 dienų puls Čekoslovakiją, 
kels ginklą prieš “mėsinin- Šio karo pradžia bus daug 
kus”, kurie ją jau padėjo baisesnė už 1914 metų ka- 

gyventojams, kad kilus ka- ant mėsininko kaladės? iro pradžią. Čekai laikosi 
rui Vokietijos su Čekoslo- Čekoslovakijos premie- šaltai, nežiūrint leidžiamų 
vakija, Italija stos Vokie- ras Hodza yra pareiškęs, šmeižtų iš Vokietijos per 
tijos pusėn. 1 ’

Kaunas, rugsėjo 19 dieną.
— Šiomis dienomis Lietu
voje viešėjo Tarptautinės 
Raudonojo Kryžiaus Ly
gos Generalinis Sekreto
rius Gelgudas, kuris savo 
laiku užtarė Lietuvą prieš 
lenkų intrigiš. Taip pat 
viešėjo pasaulinės Rotary 
Klubų Sąjungos pirminin- 

• kas Hageris.

kiečiai yra pareiškę, kad 
su Čekoslovakijos valdžia 
derėtis nebesutiksią.

Čekai, Numatydami Lenkų 
Ir Vengrų Reikalavimus, 

Gali Pradėti Karą

kad nelaimėje pažinsi 
draugus. Taip, nelaimėje 
Lietuva turėjo progos pa
žinti draugus ir priešus, o 
dabar turi progą Čekoslo
vakija pažinti savo drau
gus ir priešus. Pasirodo, 
kad valstybės, kurios pasi
žada ginti nuo priešų kitą, 
gina tik tol, kol jos iš to

kad Čekoslovakija plebis- radio.
Šimtai tūkstančių italų,! eito nepriims ir neleis da- 

susirinkusių Treste, kur ryti Sudetuose. Dabar nau- 
Mussolini pirmą kartą at- jas reikalavimas, jau ne 
vykęs pasakė karingą kai- plebiscito^ bet tiesioginio | 
bą, reiškė Mussoliniui'atidavimo tų žemių, kurios, 
triukšminga pritarimą. lyra apgyventos vokiečiais Barcelona, Ispanija, rūgs.

Bet kada Mussolini puolė Vokietijos parubežyj. į 19 — Ispanijos valdžios ži- 
Popiežių ir žydus, tai susi- Ką dabar turi daryti Če- niomis, nacionalistų lakū- 
laukė šalto pritarimo. Tik koslovakija? Atiduoti vo- nai iš orlaivių bombardavo 
aklesnieji Mussolini pase- kiečiais apgyventas žemes šį miestą; užmušta 31 as- 
kėjai plojo. geruoju, ar stoti į karą? muo, keletą sužeista.

Ispanijos Nacionalistai 
Puolė Barceloną

119 — Ispanijos valdžios ži- 
Ką dabar turi daryti Če- niomis, nacionalistų laku-

geruoju, ar stoti į karą? rauo, keletą sužeista.

Cologne, rūgs. 19 — Šio
mis dienomis išsiriš klausi
mas: karas ar taika? Kai- 
kurie diplomatai sako, kad 
Čekoslovakija, permatyda
ma, kad ateityje lenkai ir 
vengrai gali pastatyti to
kius pat reikalavimus, kaip 
vokiečiai, nesutiks priimti 
Anglijos - Prancūzijos pa
siūlymą. Ji stos ginti savo 
šalį ginklu.

koslovakijos parubežyj, 
neva apsaugojimui čekų ir 
prieš-nacių vokiečių mažu
mas parubežyj, ir vokiečių, 
gyvenančių Čekoslovaki
joj-

ANTRA, sudaryti kanto-gynimo turi sau naudą, 
ninę valdžios sistemą, liku- Bet jeigu tik kitas vėjas 
šioje Čekoslovakijos daly
je, panašiai kaip Šveicari
ja.

TREČIA, čekai turi neu
tralizuoti užsienių politiką 
ir atsisakyti nuo dabarti
nių aliantų, ir už tai Angli
ja ir Prancūzija, o gal ir ki
tos didžiosios jėgos garan
tuos naujus Čekoslovakijos 
rubežius.:

Tai tokius reikalavimus 
įteiks Anglija ir Prancūzi-

papučia, tai meta į gurbą 
visas sutartis ir pasižadėji
mus ir daro naujas prieš 
ta, kuriam davė pasižadė
jimus ginti. Taip, pavyz
džiui Prancūzija turėjo su
tartį su Čekoslovakija, bet 
kada Hitleris užsimanė su
skaldyti Čekoslovakiją, tai 
ji pasidavė Hitleriui, ir jau 
kalba apie naujos 4 didžių
jų valstybių sutarties su
darymą, neprileidžiant Če
koslovakijos.
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{vietinės žinios
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Remtinas Piknikas < v

Lietuvių Minia Pagerbė 
Gub. Hurley

Sekmadienį, rūgs. 18 d., 
So. Boston High School au- 
ditorijon, nežiūrint lietin
go oro, susirinko virš tūks
tantis lietuvių pagerbti 
gub. Charles F. Hurley už 
tai, kad jis įvertino lietu
vius, paskirdamas Dr. P. 
Jakimavičių į tokią aukštą 
vietą.

Šiame lietuvių masinia
me susirinkime nebuvo ki
tų politikierių kalbėtojų, 
taigi ir išėjo tikras gub. 
Charles F. Hurley pagerbi
mas.

Programa, Dr. M. Caspe- 
r’o vadovybėje, buvo įdomi 
ir turininga. Muzikalę pro
gramą išpildė vietiniai ir

-K 
svečiai artistai, vadovybėje 
muziko Rapolo Juškos. 
Kalbas pasakė šie: adv. 
Juozas Cūnys, adv. Julė 
Jakavonytė, adv. K. Tamu- 
lionis, adv. K. Kalinauskas, 
p.p. Bernotas, Kilmonis ir 
Garbės Svečias Gub. Char
les F. Hurley.

Susirinkusieji lietuviai 
sukėlė triukšmingas ovaci
jas. Rap.

FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

DAKTARAI

Rūgs. 20 d., 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., įvyksta Federacijos 
skyriaus svarbus mėnesi
nis susirinkimas. Kviečia
mi visų draugijų atstovai 
susirinkti. Reikia aptarti 
metinį Gedulos spalių 9 d. 
minėjimą, centro nurody
mus ir kitus dalykus.

Grigas Išvedė Ratelį 
Laimėjimui

Jaunas lietuvis sporti-

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ninkas, Jonas Grigas, Chel- 
sea (Mass.) aukštesnės 
mokyklos football’io rate-; 
lio žvaigždė, pasižymėjo 
žaidime rūgs. 15 d. Chelsea 
Memorial stadiume. Chel
sea ratelis žaidė su De-' 
dham nenugalimu rateliu, i 
Bet lietuvis sportininkas i 
šiame žaidime taip pasižy- : 
mėjo, kad Chelsea ratelis' 
laimėjo žaidimą 18 prieš 0.

• v

ATVYKSTA Iš LIETU
VOS

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Rugsėjo 25 d., gražiame 
Romuvos parke, Montello, 
Mass., trys parapijos bū
tent, South Bostono Šv. 
Petro; Cambridge Nekalto 
Prasidėjimo, ir Montello— 
Šv. Roko — bendrai ruošia 
didžiulį pikniką Jėzaus Nu
kryžiuotojo ' Vienuolyno 
Seselių neudai. South Bos
tono rengėjams vadovauja 
kun. K. Jenkus ir Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos 
Šv. Draugija. Kiekviena 
kolonija turės savo atski
rus stalus.

Kaip žinote Jėzaus Nu
kryžiuotojo Vienuolės Se
selės moko mūsų vaiku
čius lietuvių kalbos ir ka
tekizmo, be to Elmhurste 
užtaiko našlaičių ir senelių 
prieglaudą, todėl jos vertos 
visų lietuvių paramos. Čia 
puiki proga pasirodyti ir 
mūsų biznieriams ir profe
sionalams savo auka tikrai 
labdaringam ir kilniam 
tikslui.

Padarykime šį paskutinį 
šios vasaros pikniką di- 
džiausį ir pelningiausį. Tik
slas puikus, jėgų iš trijų 
parapijų yra, tik visi su- 
kruskime energingai prie 
darbo. Lietuvos Duktė. 
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“batbininko” Metinio Baliaus 
Reikalu Susitihkitnaš

Trečiadienį, rugsėjo 21 d., 7:30 vai. vakare įvyks 
“Darbininko” metinio baliaus reikalu susirinkimas 
“Darbininko” namo patalpose, 366 W. Broadway, Šo. 
Boston, Mass. į kurį nuoširdžiai yra kviečiami veikė- 
jai-veikėjos atsilankyti. Šiame susirinkime bus išrink
ta rengimo komisija ir plačiau aptarta, kaip sėkmin
giau surengus metinį balių, kuris įvyks lapkričio 5 d., 
Eikš Ballroom, Cambridge, Mass.

A. PELDŽIUŠ, “Darbininko” adm.

Andrius Zaleckas Gavo 
Dovaną

New York, rugsėjo 15,— 
Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai smerkia val
džios sudarytą Darbo san
tykių tarybą, būk ji patai
kaują CIO unijai. Buvo 
daug įvykių, kur Amerikos 

Varnish Co. gavo auksinį Darbo Federacija vertė vie- 
laikrodėlį su sekančiu už-; nos ar kitos industrijos 
rašų: “Andrew Zaleckas,1 darbininkus sudaryti uniją

Andrius Zaleckas, LDS 1 
kp. narys, didelis patrijo- 
tas ir katalikiškose organi
zacijose žinomas darbuoto
jas, už nuoširdumą ir išti
kimybę per 25 metus tame 
pačiame darbe, Boston

• v

pagal amatus. Tada Darbo 
santykių taryba sudraudė 
Darbo Federacijos vadus, 
pareikšdama, kad patys 
darbininkai turi pareikšti 
balsavimais prie kurios u- 
nijos jie yra linkę prisidėti.

25 years Faitful service,
Boston Varnish Co.”

Kadangi toje įstaigoje 
dirba ir daugelis lenkų, tai 
p. Zaleckui, kaipo lietuviui, 
lenkai ėmė pavydėti, kam 
jam įteiktas aukso laikro- ... 
dėlis, bet į jų pavyduoliavi- Tas žinoma, Amerikos Dar- 
mą niekas nekreipė dėmė- bo Federacijai labai nepa- 
šio. Rap.

Švedų Amerikos Linijos 
laivu “Drottningholm”,

PAIEŠKAU savo draugų: J. 
Šhunto ir J. Lužencko. Abu iš 
Lietuvos, Rūkorių kaimo, Sida
bravo parapijos, Panevėžio aps
kričio ir P. Lalas iš Pašilių kai
mo, Panevėžio apskr. Malonėki
te patys atsiliepti arba kas žino
te apie juos man pranešti už k į i 
būsiu labai dėkingas. Jonas Sta- 
silionis, 206 Wilson Avė., Kear- 
ny, N. J. (16-20)

Laivu. uiuimingiiumi ,i

— kuris atplauks į New Yor- 
ką rugsėjo 22 d. grįžta iš 

_ Lietuvos radio programų: 
vedėjas p. Jonas Valaitis.

Sykiu atvyksta iš Lietu
vos ‘Mūsų Krašto’ redak
torius p. Obolevičius.

V. Mučinskas.
VISI LIETUVIAI 

Balsuokite už 
Edmund F. Nunan

Demokratų Kandidatą į 
REPRESENTATIVE 

iš Ward 6
P-naš Nunan yra lietuvių ge

ras draugas. Jis mus gerai pa
žįsta, nes jis yra gimęs ir augęs 
So. Bostone tarp lietuvių. Taigi 
rugsėjo 20 d. visi balsuokime už 

Polit. Skelb.

tiko, nes daugelis darbi
ninkų nubalsavo prisidėti 
prie CIO.

Žinoma, Darbo santykių 
taryba nėra tobula, bet a- 
čiū Dievui, kad ji yra. Prieš 
tai darbininkų teisės nebu
vo apsaugotos. Darbo Šan- 

-........ - . i tykių Taryba neduoda ka-
j —J________ __ _1____ *______* _ T____

bažnytinėje salėje, W. 5th

PAVEIKSLAI IŠ 
LIETUVOS

I

Rūgs. 22 d., 7:30 va. vak. 
J., Januškevičius rodys 
Lietuvos 20 metų gyvavi-i 
mo Jubiliejaus paveikslus,

St., Šo. Boston, Mass.

PALAIDOTAS

Rūgs. 17 d., tapo palaido
tas jaunas vyras, Petras 
Zenevičius, gyv. 3 Mt. Wa- 
shini

Garsioji Mikado Scenoje
Šv. Petro par. didysis 

choras smarkiai ruošiasi 
išpildyti garsiąją operetę 
“Mikado”, spalių 26 d., So. 
Boston High School audi
torijoj. Vaidintojams - dai-

BUČERYS paieško darbo So. 
Bostone. Turi daug patyrimo 
šiame amate. Vartoja keletą kai- nininkams pritars orkes- 
bų. S. V. Amerikos pilietis. Turi tras; scenerija ir kostumai 
automobilį ir vairavimo laisnį. trauks kiekvieno akį. Bilie- 
Atsišaukite į “Darbininką”, 366, tai smarkiai parsiduoda. 
W. Broadway, So. Bostone. Patariame visiems, kurie 

(16-23-30) dar neįsigyjote bilietų, kad 
pasiskubintumėte tą pada
ryti. Kiekviena vieta sve- 

Taigi
PARSIDUODA 117 akerių, 

gražiausia Mass. valstijoje far- tainėje rezervuota. ' _
ma su visais įtaisymais ir maši- iš anksto nusipirkę bilietą, 
nomis, puikios triobos, 37 akte- užsitikrinsite vietą - spalių 
rai gražiausio miško. Kas norite 26 d. 
plačiau apie šią farmą sužinoti, 
kreipkitės pas: Petrą ChaplikąJ 
157 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. (9-13-16).

Visiems užtikriname, kad 
praleisite maloniai ir nau
dingai vakarą. Choristas.

PASNIKAS
MEDUS Rūgs. 21, 23 ir 24 dieno

mis įpuola bertaininis pas- 
nikas.

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. j Jokūbas Griffin su Ona 
Kas vartoja medų — tol Kazlauskaite, gyv. 161 W. 

7th St. Liudijo Antanas 
Sabaliauskas ir Valerija 
Damašiūnaitė.

Rūgs. 18 d., Juozapas 
Likmalis vedė Rozaliją 
Gailiūšienę (Kasperaitę), 
°rw. 138 Athens St. Liudi
jo Aleksandras Armonas ir 
Teklė Zevintkauskienė.

Po tam sekė iškilmingas 
šliūbas Henriko L. Jouve 
su Virginija K. Markevi
čiūte, gyv. 5 Stelljnan St., 
Boston, Mass. Liudytojais 
užsirašė Robertas E. Smith 
ir Pranciška E. Busilevi- 
čiūtė.

slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

ŠLIUBAI BALSUOKITE UŽ
Rūgs. 17 d., susišliubavo

i

WHIiam D. Griffin
Demokratų Kandidatą i 

REPRESENTATIVE ’ 
Wardo 6

Jis yra pilnai pasiruošęs šitam 
darbui. P-nas Griffin mokslus ė 
jo sekančiose mokyklose: Holy 
Trinity School, Boston College 
High School, Boston College, 
AB., Harvard Law School ir 
Boston College Law School, 
LLB.

P-nas Griffin priklauso prie į- 
vairių organizacijų. Kadangi 
William D. Griffin yra pilnai 
kvalifikuotas tai vietai, tai Rug
sėjo 20 dieną balsuokime už jį.

Polit. Skelb.

__gton Kp.ce, So. Boston, 
Mass. Jis Duvb tik 29 me
tų. Laimė, kad mirdamas 
pasišaukė kunigą ir už tai 
tapo bažnytiškai palaido
tas. Paliko motiną Teklę 
Zenevičienę - Ražnauskie- 
nę. Melskimės už gyvus ir 
mirusius. t

TAI PADARE KATALIKAI!
€ ■■

1. Pasaulio žymiausias 
menininkas Rafaelis buvo’ 
katalikas.

2. Povandeninis laivas iš
rastas airių vienuolio Ho- 
lando.

3. Raudonojo Kryžiaus 
steigėjas Šv. Kamilius Lel- 
lis buvo katalikas.

4. Pasteur’as, žymiausias 
19 amž. mokslininkas, bu
vo katalikas.

5. Muller’is, 
paskutiniojo 
biologas, buvo katalikas.

6. Katalikas Karolis Car- 
roll pirmas Amerikoje pra
dėjo geležinkelių tiesimo 
darbą.

7. Katalikai misijonieriai 
pirmieji J. A. Valstybėse ir 
kituose ] 
pradėjo auginti kviečius.

8. Verdi, didžiausias pa-' 
šaulio muzikas kompozito
rius, buvo katalikas.

9. Kopernikas, garsiau
sias pasaulio astronomas, 
buvo katalikų kunigas.

10. Dante, didžiausias 
pasaulio poetas, buvo ka
talikas.

11. Amperas, garsus iš-
i-------------------------------------------------------------------------- ■■■r

pasaulyje yra Šv. Petro 
Katędra. Romoje.

22. Žodis “voltai” kyla iš 
mokslininko Voltą, didžio
jo elektros mokslininko, 
kataliko.

23. Mezzofanti, didžiau
sias pasaulio kalbininkas, 
kuris mokėjo ne tik lietu
viškai, bet ir dar kitas 70 
kalbų, buvo Katalikų Baž
nyčios kardinolas.

24. Pirmoji pasaulyje at
spausdinta knyga buvo 
Katalikų išleistasis Šv. i į 
Raštas.

25. Dr. Jonas B. Murphy 
vienas iš žymiausių pašau- . 
lio chirurgų, buvo katali
kas.

26. Tėvas Damijonas, 
Molukų raupsuotojų apaš
talas, buvo katalikų vie
nuolis.

27. Leonardo Da Vinci, 
didžiausias savo laikų ar
chitektas, inžinierius ir ta
pytojas, buvo katalikas.

28. Balboa, Didžiojo van
denyno atradėjas, buvo 
katalikas.

29. Galvani, didis moksli
ninkas elektros srityje, bu
vo katalikas.

30. Amerika atrasta Kris
tupo Kolumbo kataliko.

S. M. D. —“ž.”

v •

i

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEL-/O.BC/TCH 2680.
------------------ ---------------------"GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2637.

Martin R. Schofield

pitalįstams darbininkus iš
naudoti ir išreikalauja, 
kad jiems būtų leista lais- 

j vai organizuotis į savo uni
jas. Pakol nebuvo valdžios 

; sudarytos Darbo Santykių 
Tarybos, darbininkai netu
rėjo progos nei galimybės 
išreikalauti sau geresnio 
pragyvenimoi Amerikos 
Darbo Federacija, vesdama 
kovą prieš CIO, pasmerkia 
ir Darbo Santykių Tarybą, 
kuri, žinoma, leidžia darbi
ninkams prie CIO prisidėti. 
Mes turime užgirti valdžios 
Darbo Santykių Tarybą, 
nes tai yra žingsnis prie 
darbininkų gyvenimo pa
gerinimo ir jų teisių apsau
gojimo. , .

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
Residence: 198 M St., So. Boston.

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

radėjas elektros srityje, 
buvo katalikas.

12. Fabre, didžiausias pa
saulio gamtininkas, buvo 
katalikas.

13. Vesalius, anatomijos 
tėvas, buvo katalikas.

14. Pirmąjį Atlanto kabe
lį pravesti sumanė katali
kas, vyskupas Mullock.

15. Seniausias universi- 
didžiausias tetas Amerikoje Peru vals-
šimtmečio tybėje yra katalikiškasis 

Šv. Morkaus universitetas 
Limoje, įsteigtas 1551 m.

16. Amerika savo vardą 
gavo nuo Amergo Vespuc- 
ci, kataliko.

17. Popiežius Gregorius
. __ _____ ; XV davė pasauliui dabar-
misijų kraštuose tinį kalendorių.

18. Maršalas Foch, di
džiojo karo laimėtojas bu
vo nepaprastai pamaldus 
katalikas.

19. Rontgen’as X-spindu- 
lių atradėjas, buvo katali
kas.

20. Magellanas, pirmasis 
apiplaukęs pasaulį, buvo 
katalikas.

21. Didžiausias pastatas

Martin R. Schofield yra 6, 7, 
ir 8 Wardų Demokratų Kandida
tas į Senatorius. Jis yra gimęs 
ir visą laiką gyvena So. Bosto
ne. Mokslus ėjo sekančiose mo
kyklose: Bigelow School, So.j 
Boston High ir Northeastern 
University.

Jis yra advokatas kur ofisas 
randasi 18 Tremont St., Boston, 
Massachusetts. Jis priklauso 
prie įvairių organizacijų: St. 
Vincent De Paul, Knights of Co
lumbus ir Local 1066 I. L. A. 
P-nas Schofield buvo išrinktas į 
Representatus 1935—1938. Jis 
yra gerai pasiruošęs šitam dar
bui, tai Rugsėjo 20 d. visi bal
suokime ūž Martin R. Schofield.

Polit. Skelb.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
*Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Rep. Leo J. Sullivan
7 Wardo Kandidatas i
REPRESENTATIVE

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių čevcrykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

Bu« keptų kalakutų, gardžių gėrimų. Griež Porto Benas. Po vakarienės 
srnafĮus ^ąsiHnksminirnąsjHĮeį geros orkeftraą. JžangpJ|1.OO.

STEPONO DARIAUS POSTO Nr. 317 AMERIKOS LEGIJONO

Sekmadienį, Rugs.-Sept. 25, 1938 
Lietuvių Salėje, Kampas E ir SilverSuSo. Bostone 

Pradžia 6:30 Valandą Vakaro

Representative Leo J. Sullivan 
stato savo kandidatūrą antram 
terminui ir prašo, kad lietuviai 
už jį balsuotų. Kadangi Rep. 
Leo J. Sullivan labai parėmė Dr. 
Paul J. Jakmauh kandidatūrą į 
Statė Commissioner of public 
health, už tai Lietuvių Piliečių 
Klubas Leo J. Sullivan parėmė 
ir indorsavo. Balsavimai šian
dien, rūgs. 20 d. balsuokite už 
Rep. Leo J. Sullivan. Pot. Skelb.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St, 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame it alyvuojame 

automobilius ir trokus. *■- I.

* Peter Pilvinis, Sav.

•>
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sudetai, Kas Jie Tokie?

Ar Tamsta žinai delko 
vadina Sudetų Vokiečiai? 
Atsakymas toks: dėlto, 
kad 1 
dalyje prie Vokietijos ru- 
bežiaus yra eilė kalnų, va-

Raudonieji Kontroliuoja 
Rašytojų Projektą

New York, rūgs. 18 —

Anglijos Katalikai Tylioje 
Procesijoje

Sovietų Diktatorius Nepasi
tiki Raudonajai Armijai

Londonas, Anglija, rūgs.
19 — Vakar tūkstančiai 
katalikai organizuotai išė
jo į gatves ir tylia malda 
prašė Aukščiausiojo dova
nojimo už bedievių viešą sukoncentruotą šalies pa- 
Aukščiausiojo įžeidimą pa- rubežiuose. Vorošilovas no-

Ryga, Latvija, rūgs. 19— 
Šiomis dienomis sovietų 
Rusijos karo komisaras 
Vorošilov sugrįžo į Mask
vą, aplankęs kariuomenę,

toje Čekoslovakijos Kongreso Dies Fc- «v-

uuzdauo yia unu naiuu, va“ . w. . .v j.dinamų Sudetiški Kalnai, veikimų senojo is hudi-
Čekoslova- "1-nkų' kad Federales vai-

tyrinėti anti-amerikonišką

Apie Lietuvos—Lenkijos 
Santykius

Atmetė 30 Valandų Darbo Perkūnas Užmušė Apie 15
Savaitės Pasiūlymą

|V

Žmonių

kurie apsaugo
kijos - Vokietijos rubežių 
šiaurėje.- nuo Elbe unės iki! p™jbkuisnaor TorfS! nartuos kontrolėje.

su. Procesija buvo labai įsitikėti raudonajai armijai, 
tvarki ir įspūdinga. '------- ’*— ‘ ‘ 1

Oder upės. Todėl žemes
nioji kalnų dalis, kur dau
giausia o^vvena vokiečiai ir 
vadinama Sudetų distrik- 
tu. .

Chicagoje, kur gyvena a- 
pie 300,000 čekų ir slavokų, 
sudėjo į Čekų Tautinį Ap
sigynimo fondą $100,000.

Amerikos Legiono 
Konvencija

rūgs.Los Angeles, Cal.,
19, — Šiandien čia prasidė
jo Amerikos Legiono sei
mas.

Užmušta 100 Arabų 
Palestinoje

džios palaikomas rašytojų 
i projektas esąs komunistų 

_ . Tūlas 
Edwin P. Banta. 66 metų 
amžiaus, rašytojų projek
to knygvninkas, liudijo, 
kad iš to proiekto buvo de
leguotas vienas atstovas į 
Jersey City, N. J. organi
zuoti streikus ir riaušes. 
Taipgi jis liudijo, kad Wor-j 
kers Alliance yra raudonu- 
iu kontrolėje ir vadovybė
je. Kitas liudininkas, bu
vęs komunistas, John M. 
Sweeney liudijo, kad Ru- 
bens- Robinsono pasportas,į 
dėl kurio Jung. Valstybės 
turėjo siųsti atstovą į Ru
siją padaryti investigaciją, 
taip pat esą padarytas su 
New Yorko komunistų ži
nia.

Banta liudijo, kad Max 
Arnold, Komunistų parti
jos, sekcijos 24, organiza
torius, tikėjąsis, kad kiek
vienas sveikas kūnu komu
nistas turi įstoti į karinin-

i

Jeruzalė, rūgs. 19 — Dau
giau kai 100 arabų užmušė 
arba sužeidė arti Ramal- 
lah, į šiaurę nuo čia, .............
Britų la_kūnai iš orlaivių jomįs išmoktų sabotažuo- 

ti Amerikos ginklų ir amu
nicijos įstaigose.

Dies komitetas, užbaigęs 
tyrinėjimą, turės užtekti
nai įrodymų aDie komunis- 

Barcelona, Ispanija, rug-l^h priešvalstybinį veikimą 
sėjo 19 — Devyni orlaiviai Jung. Valstybėse, 
uosto distrikte išmetė 60 
bombų, kurios sprogdamos 
užmušė 23 žmones.

tarnai-reservo korpusą arba 
, kaaa:mįĮįcįia ^ur vai<įžios išlai-

bombardavo arabus tero
ristus.

Užmušta 23 Žmonės

Amerika Didina Karo 
Laivyną

Čekoslovakijos Valdžia 
Atėmė Ginklus

Prague, Čekoslovakija,— 
Rūgs. 19, — Valdžia išlei
do įsakymą, kad 63 provin
cinių apygardų gyventojai 
tuojau suneštų visus pas 
save laikomus ginklus. Tas 
buvo padaryta. Kas ką tu
rėjo sunešė, bet nei vienas 
neatnešė ginklo, kuris bū
tų padarytas užsienyj.

ir ar galima jai duoti gink- 
! lūs ir amuniciją. Dabar 
ginklai ir amunicija yra 
Stalino politinės policijos 
kontrolėje.

Vorošilovas, sugrįžęs į 
Maskvą, tarsis su Stalinu 
ir jam išduos savo raportą.

Užsibaigė Tarparlametinė 
Ekonominė Konferencija 

Varšuvoje

Lietuvos liaudininkų-lai- 
svamanių - socialistų or
ganas “Liet. Žinios” įtalpi
no savo vyriausio redakto
riaus J. Kardelio laišką iš 
Lenkijos, kuriame jis ra
šo:

“Turiu prisipažinti, 
kad aš Lietuvos santy
kius su Lenkija laikau 
vienu iš svarbiausių mū
sų užsienių politikos 
klausimų ir nežiūriu į 
juos taip, kaip kai kas 
žiūrėjo ligi kovo 17 — 19 
dienų, arba kaip pav. po 
to žiūri WS. Ne, santy
kiai su Lenkija, mano 
manymu, yra būtini pa
čio rimčiausio dėmesio”.

Kaunas — Per paskuti-Birmingham, rūgs. 19 —
Pereitos savaitės pabaigo- nes dvi sakaites provinci- 
je, spaustuvių darbininkų joj įvyko \ pie 60 gaisrų.
unijos suvažiavimas atme- Daugumas 
tė pasiūlymą kovoti už 30 
valandų darbo savaitę.

Autobusas Įkrito Į Upę

gaisrų buvo 
kaimuose. Gaisrų priežas
tis — perkūnas. Per tą patį 
laiką perkūnas nutrenkė 
apie 15 žmonių.

19M±"^?aSaSs Ha»|a* Italijos Pasiuntinys 
nuvažiavo nuo vieškelio ir Atvyko Į KdURą
įkrito į Hockanum upę. _______
Dvidešimts du pasažieriai Kaunas, rugpiūčio 31 die- 
ir vairuotojas išliko gyvi, ną naujasis Italijos Pa
tik kaikurie sužeisti, bet 
nepavojingai.

Šiemet Daug Ūkininkų 
Reikės Šelpti

v*

Atvyko Į Kauną

siuntinys Lietuvai, baro
nas Di Giura atvyko į pa
skyrimo vietą Kaune.

i

Londono Policija Triuškino 
Raudonųjų Demonstraciją
Londonas, Anglija, rūgs. 

19 — Vakar raudonieji su
ruošė demonstraciją prie 
Downing St., kur įvyko 
Anglijos ir Prancūzijos di
plomatų posėdis Čekoslo
vakijos klausimu. Demons
trantai šaukė: “Neduoti 
koncesijų Hitleriui, bet lai
kytis Čekų”. Komunistai 
šaukė kumštis sugniaužę. : 
Policija puolė demonstran
tus išsklaidyti. Keletą as
menų sužeista. Raudonųjų 
demonstracijos nepavyko, 
nes nesukėlė nei riaušių.

Kaunas, rugsėjo 19 dieną. 
— Šiomis dienomis Varšu
voje užsibaigė Tarparla- 
jmentinė Ekonominė Kon
ferencija, iš kurios Lietu
vos seimo atstovai Barkau
skas ir Viliušis jau grįžo._________

Reicho Vyskupų Nepalaužia
mas Atsparumas

Trūksta Maisto Vokietijoje

Vengrijos Katalikai Prieš 
Nacionalsocializmą

Vengrijos Naciai Šaukia 
"Šalin Čekai"—

Budapeštas, Vengrija, — 
Rūgs. 19 — ' 
jos naciai suruošė demons
tracijas. Dalyvavo penki 
šimtai nacių. Demonstran
tai, karingai nusiteikia, 
šaukė: “Šalin čekai” ir “Ša
lin su Trianono sutarti
mi!”, pagal kurią prijungė 
Vengrijos dalį prie Čeko
slovakijos. Demonstrantai 
sustojo prie Italijos atsto
vybės rūmų ir sveikino Mu- 
ssolinį, kuris savo kalba 
pasisakė už plebiscitą Če
koslovakijoje. Bet kada na
ciai norėjo eiti prie Čeko
slovakijos atstovybės, tai 
policija juos išskirstė.

Washington, D. C., rūgs. 
19 — Pranešama, kad ke
lios laivų statymo įstaigos 
stato keletą karo laivų A-s, Vengrija, — merikai už $700,000,000, ir 

Vakar Vengri- neužiIg0 pradės statyti dar

l

139 Nauju Pradžios Mo* 
kyklų KomplektųKaunas — Daugely vietų 

audros pridarė nuostolių. 
Kai kuriems ūkininkams 
ledai ne tik visiškai sunai
kino sodus, javus ir daržus, 
bet apgriovė arba ir visai 
sugriovė trobesius. Nuo 
audrų nukentėjusiems su
šelpti ir šiemet bus rengia
ma didžiulė rinkliava.

Kaunas, rugsėjo 8 dieną. 
Šįmet atidaroma 130 nau
jų pradžios mokyklų kom
plektų.

-
!

Žinios-Žindės Iš Lietuvos

Sekmadienį, rugp. 28 d. 
Vokietijos bažnyčiose pers
kaitytam vyskupų laiškui, 
kurs buvo išleistas po kon
ferencijos Fuldoje, priduo
dama didelės reikšmės. Šio 
laiško pasirodymas komen
tuojamas kaip ženklas, 
kad jau

pasibaigė tas laikotarpis, 
kai po Austrijos prijun
gimo laukta galimo susi
taikymo tarp Bažnyčios 

ir Trečiojo Reicho.
Paskutiniame laiške Vo

kietijos vyskupai drąsiai 
reikalauja liautis persekio
ti krikščionybę, iškelia tą 
negražaus smurto veiks
mą, kuriuo buvo Rottenbu- 
ro vyskupas Sprollis pri
verstas apleisti vyskupiją.

Vyskupai pareiškia savo 
nepalaužiamą ištikimybę 
popiežiui: — Mes Vokieti
jos vyskupai būsime vis 
tiek ištikimi tam, kurs ken
čia dėl mūsų sunkumų.

Vyskupai kelia protestą 
dėl rasistinės propagandos 
jaunimo tarpe, vadovėliuo
se, jie pasmerkia naująjį 
moterystės įstatymą.

Specialų laišką išleido 
Miunsterio vyskupas Ga- 
lenas. Jį plačiai cituoja “Le 
Croix”. Vyskupas pabrėžia 

nežmonišką pareigūnų 
elgesį su tėvais, norėju
siais, kad jų vaikai mo
kytųsi konfesinėse mo

kyklose.
Kai Goldenstadto parapijoj 
uždarius konfesines moky
klas tėvai padarė manifes
tacijas, daugelis be teismo 
buvo areštuoti. Vyskupas 
stebisi, kaip vyriausybės 
nariai

prieš tėvus siunčia Ges
tapo agentus.

Toliau nupasakoja laiške, 
kad šią vasarą Gestapo, 
neduodama galimybės nė 
šauktis teisėtumo, arešta
vo Loningene 68 metų kle
boną ir 63 metų jo vikarą.

Oldenburge neteisėtai 
panaikinta konfesinė mo
kykla. Dėl šių faktų 

liūdesio, gedulo ženklan 
vyskupas įsako Olden
burge nebeskambinti 

varpais.

— Pernai bestatant Kau
no savivaldybės griuvęs 
garažas jau atstatytas ir 

Į išbandytas jo tvirtumas, 
i Dabar garažo atsparumas 
net prašoka technikos rei- 

Savivaldybė 
dėl garažo griuvimo turė
jusi tiktai apie 100.000 
nuostolių. Dar bus teisiami 
menamieji garažo griuvi
mo kaltininkai.

— Šiemet Lietuvoje labai 
Kaunas, rugsėjo 15 dieną gerai auga grybai. Tinka- 

ministras pirmininkas kun. mai marinuotus ir džiovin- 
Mironas atidarė Seimo ru- j-us gryfous žadama ekspor- 
dens sesiją Rugsėjo 16 d. tuoti } užsienį 
išrinkta neticijų komisija. _ Rietav0 žemės Ckio 
kurios pirmininku išrink-. , ...
tas atstovas Merkys. į kooperatyvui šiemet suėjo 

__________ | tnsdesimts metų nuo jstei-

I
Pasibaigė Didieji Kariuome

nės ManevraiVengrijos katalikų spau
da rašo, kad to krašto ka
talikai vieningai priešinsis 
prieš nacionalsocialistų a- 
tėjimą į valdžią Vengrijoj, 
nors nacionalsocialistų ly
deriai yra pareiškę, kad jie 
siegs įsitvirtinimo krašte.

Dr. Csomoss, vengrų na
cionalsocialistų vadas, ap
leidžia šį sambūrį. Dr. 
Csomoss kaltina nacional
socialistus, kad jie pasida
vę pangermanizmo ir net 
komunistinėms idėjoms.

Kaunas, rugsėjo 15 dieną 
pasibaigė didieji Lietuvos _ja_vim^S’ 
kariuomenės manevrai. <J"1 -

Atidaryta Lietuvos Seimo 
Rudens Sesija

Berlynas, Vokietija, rug
sėjo 19 — Anglų spaudos 
koresponedntas, kuris lan
kėsi Vokietijoje, rašo, kad 
ten trūksta maisto. Taigi 
Vokietija bijosi karo, o tiš 
bliofuoja. Reikia stebėtis, 
kad Europos didžiosios val
stybės Hitlerio bliofo ne
mato, ir jam taip lengvai 
nusileidžia.

iuž 550 milijonų dolerių.
Federalė valdžia nusista

tė padidinti karo laivyną, 
kad kilus karui galėtų at
laikyti priešų puolimą. A- 
merikai labai svarbu turėti 
stiprų laivyną, nes ji ap
juosta jurų.

įMilijonai Anglų Meldėsi Už 
Taiką

Londonas, Anglija, rūgs. 
19 — Vakar visose bažny
čiose ir kirkėse meldėsi už Į 
taiką Europoje. ■

VALGOMOJO DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Kard. Innitzeris Gauna Daug 
Laiškų Automobilių Pašventinimas

Čekoslovakija Likvidavo 
Sudetų Partiją

Prague, Čekoslovakija,— 
Rūgs. 19 — Pereitos savai
tės pabaigoje premjeras 
Hodza paskelbė, kad Sude
tų Vokiečių partija tapo 
likviduota. Tai buvo Hein- 
leino smogikų būriai. Pats 
Heinlein suspėjo pabėgti į 
Vokietiją.

Prancūzija Laukia Čekoslo
vakijos Atsakymo

Neseniai pas kard. Innit- 
zerį atsilankęs vienas kuni
gas pareiškė spaudoje, kad 
kardinolui Innitzeriui žino
mi visi tie jam spaudoje 
metami kaltinimai. Jis 
gaunąs net daug laiškų, y- 
pač iš Amerikos, kuriuose 
kartojami tie patys kalti
nimai. Viską jis įstengiąs 
pakelti, tačiau skaudžiau
sia jam girdėti prasimany
mas, esą jis neliksiąs išti
kimas katalikų tikėjimui.

Kai vienas vokiečių dien
raštis dementavo gandus, 
kad kard. Innitzeris nori 
steigti nuo Romos nepri
klausomą Bažnyčią, kardi
nolas laikraščiui pasiuntė 
specialų padėkos laišką, 
kad jis objektyviai išdrįso 
parašyti.

• v

v •

Anglijoje
Šiaurės Anglijoje buvo 

pirmą kartą šventinami 
automobiliai. Iškilmėse da
lyvavo 110 mašinų ir tūks
tančiai tikinčiųjų. Garbės 
sargybą sudarė Šv. Sakra
mento riteriai apsirengę iš
kilmių uniformomis. Prieš 
pašventinimą automobilių 
šoferiai davė šitokį pasiža
dėjimą:

“Dėl Dievo meilės aš pa
sižadu važiuoti išmintin
gai, kad apsaugočiau savo 
artimą ir pats save”.

Ceremonijose dalyvavo ir 
valdžios atstovai.

skyrius Kvedaroje, Tve
ruose, Medingėnuose ir 
Stalgėnuose. Kooperaty
vas, vienas iš seniausių 
Lietuvoje, ruošias savo 30 
metų sukaktį tinkamai pa- 

! minėti.
— Ant Nemuno kranto 

Kriukuose ties Seredžium, 
įsteigtos didelės baidokų 
dirbtuvės. Jose dirba apie 
150 darbininkų, inžinierių 
ir technikų vadovaujami. 
Dirbtuvės stato didelius 
gražius baidokus prekėms 

i Nemunu vežioti. Iki šiol 
j Nemunu daugiausia plau- 
! kiodavo Tilžės vokiečių 
I baidokai.

i

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

625 B. 8th St, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 1298 

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona MarkoniutS,
4115 Washington St, Roslindale, 

Tel. Parkvay 0558-VV
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukStlkalnlenė,

111 H St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarnlnką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PA4ALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkan, Juozas Švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfleld SL, So. Boston, Mass.

Prot Raft. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RaSt Aleksandras Ivažka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Iždininkas, Andrius Zaleskas, 
702 Fifth SL, So. Boston, Mass.

Maršalka. Jonas Zaikls.
7 Winfield Bt, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią, nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

‘ E. 7th St, So. Boston, Mass.

Paryžius, rūgs. 19 — Pa
sibaigus Prancūzijos ir An
glijos premierų pasitari
mams, čia dabar laukiama 
ką atsakys Čekoslovakija į 
Anglijos - Prancūzijos pa
reiškimą Čekoslovakijos 
klausimu. Prancūzijos pre- 
mieras susitarė su Angli
ja, bet dar neturi ministe- 
rių' kabineto pritarimo. 
Jeigu Čekoslovakija nepri
ima Anglijos - Prancūzijos 
reikalavimų, tai klausimas 
tebėra atdaras kur pakryp
tų ministerių kabinetas, 
jeigu Čekoslovakija išeitų 
ginti savo kraštą ginklu?

Lozoraitis Tautų Sąjungoje
Geneva, rugsėjo 19 dieną.

3.750 Kalinių
• v

Yra Lietuvos kalėjimuo
se. 100 kalinių yra laikomi 
suimti prieš teismą. Taip 
pat 100 yra nuteista kalėti 
ligi gyvos galvos. Mirti nu
teistųjų yra trys, tačiau 
jų bylos dar bus sprendžia
mos aukštesniuose teis
muose.

Vežami | Vilnių Istoriniai 
Archyvai

Visi Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos dokumen
tai būsią sukrauti dviejose 
Vilniaus bibliotekose: Uni- 
įversiteto ir Vrublevskių.

Laukiama Atvykstant Iš 
Rusijos Apie 30 Lietuvių

—- Šiomis dienomis vyks- šiomjg dienomis į Vilnių
tančiuose Tautų Sąjungos 
posėdžiuose Lietuvos už
sienių reikalų ministras 
Lozoraitis išrinktas Tautų 
Sąjungos Darbotvarkės 
Komisijos pirmininku ir 
taip pat išrinktas Pilnaties 
Prezidiuman.

buvo atsiųstas didelis do
kumentų transportas iš ki
tų Lenkijos valstybinių ar
chyvų. Dokumentai atsiųs
ti tik tie, kurie yra susiję 
su Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos istorija.

Kaunas — Kaip teko pa
tirti Sovietų vyriausybė 
jau davė principinį savo su
tikimą leisti grįžti apie 30- 
čiai lietuvių, patekusių į 
Rusijos koncentracijos la
gerius ar kalėjimus. Mano
ma, kad jie atvyks po ke- 
letos savaičių. Atvykstan
čių tarpe, būsią penketas 
kunigų.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brevving Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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tojo, negalėjo tęstis amži-] kitokių santykių užmezgi- 
nai. Okupacijai nusitę-|mo..
siant, jisai galėjo būti pa
keistas kita forma, mažiau 
abiem pusėm kenksminga. 
Privačiai ir buvo pradėti 
su lenkais pasitarimai ir, 
nėra abejonės, būtų geruo
ju susitarta dėl šiokių ar

Tačiau lenkai ir čia, vie
toj susitarimų ir sutarčių, 
remdamies savo didesne fi
zine jėga, pasirinko prie
vartos kelią, tuo vėl skau
džiai įžeisdami mūsų tau
tos savigarbą.

PRENUMERATOS KAINA:
■ Amerikoje metams ___________$4.0C

Vieną, kart savaitėje metams $2.00
! Užsieny metams _____..._______ $5.00
J Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Ar Galima Atsižadėti Savo Amžinos Nuosavybės?
’ - -w . 9

Ūkininkas atkakliai ir iš 
paskutiniosios gina savo 

I žemės Sklypą nuo visų kai
mynų pasikėsinimų. Juo 
labiau tauta turi ginti sa
vo brolių nuo tūkstančių 
metų apgyventą žemę. Ka
da dabar vardan normalių 
santykių reikalaujama iš 
mūsų formaliai sankcijo- 
nuoti užgrobimo aktą, atsi
žadėti savo žemių, mūsų 
vienas tegali būti atsaky
mas: NE. Kada norima ar
gumentuoti jėgų nelygybe, 
mes tegalime atsakyti, kad 
yra didesnių jėgų už fizines 
jėgas. Kada norima įtikin

Čekoslovakijos padėtis nepavydėtina. Stambiau
sia jos nelaimė, kad savo sienose turi pusketvirto mili
jono vokiečių, kurie Hitlerio sukurstyti, pakėlė atvirą 
maištą prieš čekų vyriausybę. Įvyko ne tai kad riaušės, 
bet mūšiai, kuriuose žuvo kelesdešimts žmonių. Čekai 
laikinai numalšino vokiečius, bet dėl to netenka jiems 
džiaugtis, nes už sienų laukia Hitlerio armija, pasiren
gus bet kokiu momentu ateiti saviškiams į pagalbą. 
Laukia tik Hitlerio mosto.

Tuo tarpu iš Anglijos atlekia pats premieras 
Chamberlain su penktuoju taikos planu (keturi jau 
buvo svarstyti ir Hitlerio atmesti). Koks tas planas,s lįau taip: mūsų safnykiai 
aiškiai nežinia. Sakoma, Chamrelainas net kalbėjęs su lenkais, kol skriauda lie- 
Hitleriui apie kolonijas, vadinasi, ir Anglija šį tą vo- ka neatitaisyta, tegali būti 
kiečiams žadanti, kad tik nusiramintų. Kaip ten bebū- šaltai korektiški. Nei pasi- 
tų, Chamberlainas pareiškęs, kad pasikalbėjimas su tikėjimo, nei nuoširdumo 
Hitleriu buvęs tikslus ir šį tą žadąs, bet dar neužbaig- negali būti. Gali būti tik 
tas, nes Anglijos ministeris grįžo į Londoną pasikalbę- santūrumo ir atsargumo 
ti su savo vyriausybe. Tai padaręs, jis vėl atlėks pas taktika. Tokia taktika gali 
Hitlerį toliau derybas vestų. Reiškia, laimėta kiek lai- tęstis ilgą metų eilę, jei 
ko ir karo šmėkla keletai dienų atitolinta. Kas toliau ? norite — ištisus dešimtme

čius — jei reikės, tai net ir

ti, kad per 18 metų jau ir į- 
sisenėti galėjo, mes atsa
kysime, kad čia nei per 
118 metų negali įvykti įsi
senėjimo. Ir kada, visą fak
tų logika pamiršus, mums 
vėl su saldžia šypsena pri
menama, kad nepatogu y- 
ra, “normalius” santykius 
sudarius, kėsintis į kaimy
no teritoriją, mes vėl turė
sime atsakyti: taip, lenkai 
1920 m. spalių 9 d. pasielgė 
labai nepadoriai, kuomet, 
sulaužydami sutartį, klas
tingai užgrobė mūsų sos
tinę Vilnių ir trečdalį mū
sų teritorijos.

Tad kas gi toliau? O to-

Visi pripažįsta, kad padėtis Europoje pavojinga. _
Hitleris žinoma, daug bliofina, bet kai jo bliofas parem- turės tęstis
tas milijonų kareivių, tai nieks nesiima spėlioti, ką jis. kol lenkų tauta, jos at- 
iš tiesų mano daryti. Čekai pasiryžę gintis, bet skai-l st°vsu ir vada1’ rei-
čius jų neprietelių auga, nes ir vengrai traukia kariuo- ir Panores 1 Į u‘ 
menę į Čekijos pasienį, reikalaudami panašių vokie- sugyvenimo pagnn us 
čiams teisių, ten gyvenantiems madžiarams. Dar te-j 
prisilaikąs vokiškos orientuotės Lenkijos ministeris 
Beckas taip pat čekams grasina. Girdėt, kad ir Bulga
rija mobilizuojasi prieš ką — dar nežinia. Mussolini 
gudriai tyli, bet jau pradėjo savo kortas atskleisti. Jis 
pasisakė už Hitlerį ir pareiškė, kad čekoslovakų tautos 
nėra. Yra tik čekai, slovakai, vokiečiai ir madžarai 
(vengrai) ir visi jie turi teisę apsispręsti dėl savo liki
mo. žodžiu, Mussolini stoja už plebiscitą. Pagal pasku
tinių žinių Anglija ir Prancūzija ragina Čekoslovakiją 
atiduoti Sudetų kraštą Vokietijai, ir Čekoslovakija pa
liekama viena atsispirti prieš Vokiečių galybę.

Čekai labai griežtai priešingi plebiscitui, ir atrodo, 
kad jie ginsis. Tačiau, jeigu jie ir gintus, tai nėra gali
mybės atsilaikyti, nes be vokiečių prieš juos (čekus) 
dar kyla Lenkija ir Vengrija. Taigi karo galimybės ne
visiškai dar išblaškytos. K.

dėkalogo dėsnius (čia ypač 
VH-tąjį); arba, kol Neme- 
zidos kardas artimesnėje 
ar tolimesnėje ateityje per
kirs kreivai ir neteisingai 
užmegstą (1920. X. 9) maz
gą-

Būdami įsitikinę kultūri
nės kovos šalininkai, mes 
sąmoningai renkamės pir
mąjį kelią, kad ir ištisiems 
dešimtmečiams ryžtamės 
kovoti kultūros ginklais ir 
priemonėmis dėl mūsų Vil
niaus ir užgrobtų žemių 
grąžinimo.

Lenkų Barbarizmas

lių kančių pasigailėję, ir 
griebtumės veidmainiavi
mo politikos, ir išpildytu- 
me formaliai visus lenkų 
reikalavimus, mes, anaip
tol, neturėtume garantijos,

PROF. F. KEMĖŠIS

Kaip ir galima buvo tikė- Lenkai negali užmiršti, 
tis, lenkai, anaiptol, nema-'(o jei ir norėtų pamiršti, 
no tenkintis vien formaliai mes jiems galėsime visada 
normalių santykių su Lie- priminti), jog po Lenkijos 
tuva sudarymu. Ir spaudo- ir Lietuvos nepriklausomy- 
je jų kartkartėmis prasi-į bės restauracijos jie pirmi 

suardė normalius su mu
mis santykius, sulaužyda
mi Suvalkų sutartį ir klas-

■ * ■ ' X j*

Tačiau, kada ir Vilniaus ir padoriu, 
vaivada ir Lenkijos Centro! 
valdžia savo darbais mums 
sako: mes ligi tol kankinsi
me jūsų brolius vilniečius, 
kol jūs formaliai neatsįža- 
dėsite Vilniaus krašto, mes 
į tai tik vieną atsakymą
tegalime duot#: toksai kad tuo būtų kas nors rim- 
klausimo pastatymas ir! tai laimėta Vilniaus krašte, 
toksai lenkų elgesys yra Žmogvagiai turi savo logi
ne mažiau nepadorus, kaip ką ir savo etiką. Amerikoje 
buvo nepadorus Suvalkų labai dažni atsitikimai, kad 
sutarties sulaužymas. Jisai išpirkimo pinigus gavę 
dar geriau nušyiečia mora- žmogvagiai grąžina tiktai 

' linį mūsų kaimyno veidą, lavonus.
Ar gi tai neprimena mums Mums nieko daugiau m- 
žmogvagių, arba banditų, lieka, kaip kentėti ir toliau 
kurie, pagrobę žmones ir neatlaidžiai, teisėtomis ir 
grasindami juos kankinti kultūrinėmis priemonėmis 
ir nužudyti, stato reikalą- kovoti už savo šventas tei- 
vimus tiems, kuriems tie sės. Tik tuo būdu mes ir 
žmonės yra brangūs. Tok- priversime savo kaimynus 

; sai elgesys bent jau negali mūs gerbti ir su mumis 
būti pavadintas kultūringu skaitytis. M.V.

• I
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tariama, ir jų valstybės' 
vyrų patogiomis progomis 
mūsų žmonėms privačiai 
pareiškiama, jog santykių tingai užgrobdami (1920 
normalumą jie supranta 
taip, kad lietuviai turį atsi
žadėti siekti atgauti Vilnių 
ir Vilniaus kraštą, nes, gir
di, kokie gi čia normalūs 
kaimynų santykiai, kada 
vienas kaimynas kėsinąsis 
kitam išplėšti jo valdomą 
teritoriją... Kol, girdi,-Lie
tuva neduosianti apčiuo- 

'• piamų įrodymų, jog ji ne
besikėsinanti į Lenkijos 
teritoriją, tol ir Vilniaus

- krašto lietuvių būtis nega-
- lėsianti palengvėti.

Šiuo gyvenamuoju mo
mentu yra be galo svarbu, 
kad mūsų mintys ir nusis
tatymai nepakriktų, kad 
visų būtų viena mintis ir 
vienas nusistatymas, kad 
visi išlaikytume Logišką 

.* nuoseklumą “ir valios tv'er- 
mingumą.

Filo de patrujo.

m.) Vilnių ir trečdalį mūsų 
teritorijos. Jie ligi šiol dar 
tos kruvinos skriaudos ne
atitaisė; ir kol neatitaisys 
negali būti nei kalbos apie 
nuoširdžiai normalius san
tykius, nes juk tokios 
skriaudos negali būti nei____ „__,_____ . . -
per ilgiausį laiką pamirš- vasarojaus suvežta ir su-' 
tamos arba dovanojamos, krauti kluonuose. Koks 
Lietuvių tauta elgėsi visai šiemet derlius? Kaip vyko 
logiškai, kada per 17 su darbą! ūkininkams? 
viršum metų, net su savo 
medžiagine skriauda, atsi
sakė turėti su lenkais bet 
kokių santykių. Reikėjo 
juk pabrėžtinai pareikšti 
ir įrodyti visam pasauliui 
mūsų tautos j 
protestą prieš tą lenkui 
smurto aktą.

Lietaus, lietaus — nereikia bus pamiršę laukė lietaus, 
yisai tokio lietaus! -r- Vieni 
sako tiesą ir kiti nemeluo

ja. — Purvas ir dulkės. 
Vasarėlė eina prie galo.

Jau ir po Žolinės, senai ne
tik rugiai, bet didumas ir

— Lietaus maža... Lietaus 
nėra, baigia augalai už
trokšti. Ką jau augalai —

- - -j žiūrėkite, kad žmonės ir 
.. . gyvuliai nors sykį per die- 

eriežčiausi atsi»ertų!...gnezciausji Taip vieni skundėsi ir te- 
besiskundžia net dabar...

j i -Per pačią • šienapiųtės
sai protesto darbimetę, kuomet lietus, 

pareisKimp nūda$. kokįjtikraį, nelabai malonus 
Liėtuvaper-17^metų var-'svečfes —ūkininkai dar- J * V’r . 'v a X • i* *, /
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Tyaųku, begalo karšta, — 
“kaip Afrikoje” — taip iš
sireiškė”, vienas Anglijos 
lietuvis šią vasarą atvykęs 
į Lietuvą. Iš tikro termo
metras dažnai rodė 30 laip
snių Celsijaus. Vidudienį 
sudunda perkūnija. Kįla 
debesis 
laukia dangaus rasos... — 
veltui! Praslinko pro šalį... 
Ir taip vis “pro šalį” nuo 
pat pavasario.

Nors debesis netoli — 
niekas nesiskubino sauso 
pašaro dėt į kupečius. — 
“Lai lyja, nors; if ant pa
kratyto šieno, bet tik ly
ja!” — taip sielojos ūkinin
kai, bet... Praūžė dar vie
nas juodas debesis pro šalį. 
Mes vėl nusiminę...

visi išsižioję

Ateina -pažįstamas, gyve
nąs už penkių kilometrų.
— Sveikas Petrai — na 

kaip, gal pas jumis debesis 
užkliudę?.. Mums tai nuė
jo pro šalį...

— Neduok Dieve tokio lie
taus! Jau, kad toks lietus,
— tai geriau, kad jo visai1 
nebūtų...
— Še tau kad nori?! — 

Mes laukiam nesulaukda- ' 
mi, o tu štai ką dabar kal
bi?
— Kad lyjo tai lyjo! Ne ! 

tik klanai, grioviai pilni, i 
bet, rodos, neblogas darži- < 
nės stogas, bet kad tekėjo, ; 
tai beveik visą sausą šieną, : 
sukrautą pastogėn perly- 1 
jo.... kad nori dabar šieną 
vėl versk laukan ir džio- 1 
vink...

I

— Jei šitaip, sakau, tai , 
juokai menki. Korespon
dentai laikraščiuose džiau
giasi. “— Šiemet mūsų a- 
pylinkėj derlius puikus; a- 
vizos užaugo sulyg rugių, 
dobilai puikūs, geresni 
kaip pernai. Tokio derliaus 
senai beturėjom!”

Už penkių kilometrų ir 
tai lyjo, kaip iš kibiro. Ten 
visi augalai atsigavo.

Taip kitur, nors už pen
kių kilometrų... Net dar 
mažiau — už trijų kilomet
rų, viskas žaliuoja papras
tai. — Bet ot čia nėra ra
sos...

Nupiovė pirmą menką 
dobilų žolę. — Tai kas? — 
Užlys ir ant atolo atsi
griebsime! Neužlyjo, atolas 
peržydėjo ir suvyto. Nu- 
graibėm. Taip dar anksti?! 
Tik pradžia rugpiūčio — 
užlys ir užaugs trečia žolė. 
Bet lietaus nė pro šalį ne
besimato. Dobilienos paru
davo ir nė daigas nebenori 
rodytis.

Pievos taip pat. Ganyk
los nusitrynė, kad nori va
sarą liuobk karves ir ark
lius iš daržinės, bet kad to
je daržinėje, tik pusė galo!

Ką jau duobės ir upeliai
— šuliniai vienas po kito 
pradėjo išsekti. Gyvulius 
jau varo pas tolimus kai
mynus girdyti, kur dar yra 
šulinyj vandens — tik kad 
nereiktų vandens pirkti, 
kaip kokioj Palestinoj!”— 
kai kas ima baimytis.
— Kad nors bulvės nepra

žūtų! — daugelis dejuoja, 
bežiūrėdami į išlepusius 
bulvienojus.

Keista ir nepaprasta šie- 
met Lietuvos gamta.

Štai koki gamta Lietuvo- 
, je. Viešėję amerikiečiai ga

lėjo patys įsitikinti. Taip 
!' pas vienus yra tikra tiesa, 

kad šiemet didelė sausra 
Lietuvoje, žmonės, gyvu
liai, — o tikriausia tai au
galai — baigia užtrokšti. 
Kiti sako, šiemet Lietuvoje 
labai geras derlius! Taip. 
Ką sako apie sausrą, yra 
tikra tiesa. Bet ir tie, kurie 
sako, kad viskas labai pui
ku — taip pat — nemeluo
ja.

Mat ypatingas oras šie
met. Atsimenu ne sykį, ka
da kartais apsiniaukdavo 
dangus, visas dangus, ir 
lydavo ištisą parą ir dau
giau. Ir tai ne vieną sykį 
per vasarą. O dabar, kaip 
kad šiemet pas mus: — ap
siniaukęs dangus buvo vie
ną vienintelį kartą šią va
sarą. Daugiau nebuvo ap
siniaukusio dangaus, tik 
perkūnijos pobūdžio lietus, 
ir kaikur audringas lietus 
ir tikros liūtys. Kur užėjo 
perkūnija ir smarkus lie
tus — tiems buvo bepigu, 
nors jie gyveno tik už ke
lių kilometrų. O yėl už ke
lių kilometrų — žolė paru-

v •

a
ŠIS TAS IŠ UŽSIENIO 

SPAUDOS
i

“Neue Zuericher Zei- 
tung” Nr. 217, VIII. 8 ats
paude straipsnį “Ekonomi
nės Lietuvos padėties pa
gerėjimas”, kuriame rašo
ma, jog dabar ir Šveicari
jai Pabaltijo šalys ekono-

daranti su Anglija ir Vo
kietija. Su Anglija Lietuva 
turinti žymiai aktyvesnę 
užsienių prekybą, o su Vo
kietija pasyvią. Anglijos 
bekonų kontingente Lietu
va turinti trečią vietą. Iše

miniu atžvilgiu esančios tuvoje, palyginus su Latvi- 
svarbesnės, ypač po to, kai ja ir Estija, gyventojų esą 
Šveicarija Pabalti jos vals- tirščiausia, tačiau pramo- 
tybėse įkūrusi savo pa-nėję jų dirbą mažesnis pro- 
siuntinybę su vyriausia re- centas, negu dviejose mi- 
zidenci ja Helsinkyje. Gir-nėtose valstybėse. Deltos 
di, Šveicarai ketiną rx -----
megzti tampresnius ry- nominės sferos dedančios 
šius su Pabaltijo valstybė- pastangų labiau supramo- 
mis, priskirdami prie jų ir nįnti Lietuvos gamybą, nes 
Suomiją. Bendradarbiauti pramonėje galėtų turėti 
esą numatoma daugiau e- uždarbio žymiai didesnis 
konominėje srityje.

Nagrinėdamas paskuti- ko kita,' ir Lietuvos 
niųjų metų Lietuvos eko- siekimo tinklą esą numa- 
nomiką, laikraštis konsta- tomą labiau praplėsti, tie- 
tuoja, kad ji esanti žymiai 
pagerėjusi. Ryšium su pro
jektuojamąja didesne Lie
tuvos industrializacija, e 
są numatoma, kad ir Lietu
vos Šveicarijos ekonomi
niai santykiai turėsią žy-

už- priežasties Lietuvos eko-

i gyventojų procentas. Be 
i susi-

siant naujų plentų ir gele
žinkelių ir didinant Klaipė
dos uostą.

Ekonominis Lietuvos 
klestėjimas, rašo toliau lai
kraštis, turįs gerą pagrin- 

_ _ „ dą: Lietuvos skolos užsie-
miai išsiplėsti. Dabartiniu niuose esančios, palyginti, 
metu didžiausią užsienių nedidelės. 1937 m. pabai- 
prekybos apyvartą Lietuva goj iš viso jų buvę 118,6 

(117,1) mil. Lt; kadangi 
1938 m. biudžetas esąs 346 
(327) mil. Lt; tai Lietuvos 
apsiskolinimo užsieniams 
nesą galima laikyti dideliu. 
Lietuvos valiuta esanti pa
stovi.

davo, daržovės išlepo, šuli
niai iš seko, net nuo me
džių ima lapai gelsti ir kri
sti.

Kaimynų tarpe sukėlė į- 
domių ginčų:
— “Aš jaučiu, kodėl ant 

mūsų ruožo vis nelyja ir 
nelyja: — ot štai kodėl, — 
kad čia visos davatkos su
sėdę...”
— “Visai ne dėl to, tvirti

na Tamošius, 
nelyja, kad čia pat vienas 
aršus laisvamanis įsikū
ręs...”
— “Kas-gi pagaliau čia 

dabar; kaltas — kas pasa
kys?”
— Kai atsirado radio — 

kaltas tas velnio išmislas—'sios permenkos, kad dėl jų 
šaukė daugelis — daužyt,' būtų verta veikti visam e- 
daužyt!... — O kodėl dabar konomjnės sutarties apa- 
radio nebeužtraukia L_ 
taus?”

Visokie tolkai, bet iš tų 
tolkų maža naudos.

Tačiau ūkininkai šią va
sarą matyt greit su dar
bais apsidirbs. Ir viską su
ėmus vieton 
Lietuvoje, 
džiausiąs, sausros palies
tas saitis — bus neblogas.

Bedirbdami laukuose, be
važinėdami dulkėtais ke
liais kaimiečiai prisigeria 
dulkių. Bet kuomet eina 
upėn ar ežeran — ir vėl 
švariai nusiplauna.

O kaip su sielos dulkė
mis?

Žmogus darbuojasi, plu
ša, net naktį kai reikia ne- 
pamiega. — “Čia dar rei-1 
kia nubėgti, dar tas reika
las neužbaigtas, tai ver
kiant reikia dar užbaigti”,
— ir taip begalo, ko jau 
žiūrėk — vieną koją kars- 
tan įkėlė.

Apie sielos purvą, kad ir 
• ji reikalinga švaros, dar di- 
■ desnės, ne kūnas — dažnai 

pamirštama.
Šią vasarą gerai ameri

kiečiams žinomas — Tėvas 
Bružikas, jau ruošia ir lai
ko misijas Lietuvoje. Jis 
dar nepailso, ir nenustojo 
jėgų. Žmonės jo žodžio 
klauso, ir pameta, dažnai 
skubius vasaros lauko dar
bus.

Ir laukia — kada mūsų 
parapijoj įvyks tokios mi
sijos.

Gražūs norai, teįvyksta ir 
sykiu — kilnūs pasiryži
mai.

Lietuva Kelianti Savo Vidaus 
Pramonę

o todėl

“Der Ost-Europaeische 
Volkswirt” Nr. 22, VIII. 11 
atspaude straipsnį “Gdynė 
ir Klaipėda”, kuriame ra- 

' šoma, jog ekonominės Lie
pos mėn. Lietuvos Lenki
jos derybos esančios nu
trauktos ir atidėtos rugsė
jo mėnesiui. Lenkų pasiū
lytos prekybos mainų sąly
gos lietuviams pasirodžiu-

derlius 
išskirus nedi-

lie- ratui. Ir lietuvių viltys dėl 
lenkų žaliavų tiekimo Klai
pėdos medžio pramonei ne- 
įvykusios. Lenkai norėję 
panaudoti Klaipėdos uostą 
savo apdirbtoms medžio 
pramonės prekėms siųsti. 

; Jų pačių Gdynės uostas tik 
■ 1938 m. pirmą pusmetį bu-
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vęs pritaikintas miškų me
džiagos eksportui. Pirmiau 
gi j ibuvusi eksportuojama 
per Dancigą. Atrodą, kad 
pasiskirstymas darbu ne
kaip vyksiąs tarp tų trijų 
uostų. Klaipėda pastaruo
ju metu labai žymiai padi
dinusi savo pramonę. Jei 
1933 m. ten buvusios tik 
177 įmonės, tai 1938 m. jų 
skaičius pakilęs ligi 183, o 
bendras darbininkų skai
čius padidėjęs nuo 7667 li
gi 10.339. Vien tik paskuti
niais metais jis padidėjęs 
16.7 %. Daugumas darbi
ninkų, būtent, 8225, dirbę 
įmonėse, turinčiose dau
giau kaiD 50 tarnautojų ir 
darbininkų. Galima esą 
konstatuoti, baigdamas ra
šo laikraštis, kad Lietuva 
susirūpinusi savo vidaus 
nramone. Pirmoje eilėje 
daug esą kreipiama dėme
sio į Klaipėdos kraštą, kur 
pramonės įstatymai esą la
bai oanašūs į Weimaro vo
kiečių respublikos įstaty
mus. G. K.

, New York City

Lietuvoje Prasiėję Rudens 
Didieji Kariuomenės 

Manevrai
Kaunas, rugsėjo 12 die

na, Lietuvoje prasidėjo di
dieji rudens kasmetiniai 
kariuomenės manevrai.
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UŽMIRŠTOS IDĖJOS KANKINYS

jam nieko blogo ir šiaip ne
darys. Jis dar giminėms 
pasakė: ar aš galiu palikti 
tikinčiuosius vienus, be 
dvasios tėvo. Jis kaip gar
bingas karo vadas pulko

Dievas ir tėvynė yra gra-Į
Šiaušias šūkis, kilniausias 
obalsis, kuriam turi tar
nauti kiekvienas jaunas, 
doras Tėvynės ir Bažny
čios sūnus, duktė. Ir štai, 
kurių vardą mes šiandien nepalieka vieno nelaimėje,

Lietuvių Mokyklos 
Brazilijoj Prezid.

Vargas

----- T ---- ---------- ---— _ — ----_ -----------------  
su pagarba minime yra ši- bet jei žūva, tai žūva gar- 
tos kilnios idėjos auka. bingai.

Kun. Jonas Budrys yra 
gimęs 1881 m. Raseinių ap- 
skrityj, Ariogalos valsčiu
je pasiturinčioje ūkininkų 
šeimoje. Pradžios ir gim
nazijos mokslus ėjo Rasei
niuose. Gimnazistas Jonu
kas buvo švelnaus būdo, 
kilnios sielos jaunuolis. Ir 
jis pasirinko savo gyveni
mo kelią, kuriuo bėgda
mas galės krauti sau tur
tus, bet tik tokius, kurių 
nei kandys ėda, rūdys nai
kina; jis pasiryžo dirbti i- 
dėjai, kuri viršija patį gy
venimą. Dėl tam tikrų ap
linkybių ir sąlygų nestojęs 
į Žemaičių Kunigų Semina
riją, įstojo į Petrapilio dva
sinę Seminariją. Besimo
kindamas Peterburge, nuo
lat svajojo apie savąjį, pa
vergtąjį kraštą, apie sa
vuosius. Jis net darė mėgi
nimų persikelti ir gauti ku
nigystės šventinimus Kau
ne. Tačiau Peterburgo se
minarijos dvasinė vyriau
sybė, pastebėjusi jame 
karštus patrijotinius įsiti
kinimus, persikelti neleido. 
1905 m. įsišventė kunigu ir 
buvo paskirtas į Samaros 
guberniją vokiškose kata
likų kolonijose dirbti. A- 
paštalaudamas Samaroj 
nuolat ilgėjosi savosios Tė- į 
vynės savųjų žmonių. E 
mė dar kartą rūpintis lei-' 
dimu persikelti į Žemaičių 
dieceziją. Pagaliau 1909 m. ’ 
persikelti leidimas buvo 
duotas.

Lietuvoje jam teko dirbti 
nepaprastai sunkiose sąly
gose Pabaiske, Obeliuos, 
Onuškėje ir, pagaliau, nuo 
1912 m., klebonu Aknisto- 
je. Kun. J. Budrys mylėjo 
žmonės, aukojosi už juos. 
Jis jiems padėjo, juos nuo
širdžiai užjautė, jų rūpes
čiams ir vargams meldė 
Dievo palaimos. Būdamas 
ištikimas Dievui, negalėjo 
pamiršti ir tėvynės reika
lų.

Kun. Budriui gyvenant 
Aknistoje, atėjo Lietuvai 
sunkūs metai. Didysis ka
ras visai nualino Lietuvos 
kraštą. Po Didžiojo karo 
prasidėjo kovos dėl Lietu
vos Nepriklausomybes. 
Kun. Budrys šią idėją po 
karo atvirai ėmė skelbti. 
Užėjus bolševikų pavojui, 
kun. Jono brolis, agr. Ignas 
Budrys, įspėjo kunigą pri

guli su juo žiauriai pasielg- paprasto spalvingumo, gi- 
ti. Kun. Jonas brolio pata
rimu bėgti iš Aknistos į už
sienį nepasinaudojo, prie
šingai, jis ėmė organizuoti 
savanorius prieš bolševi
kus. Agr. Jono Budrio at
sargumas turėjo pagrindą. 
Bolševikai į Lietuvą tikrai 
įsibriovė ir 1919 m. sausio 
27 d. suėmė ir pasodino į 
kalėjimą kun. Joną Budrį. 
Jo giminės ir draugai buvo 
paruošę planą pabėgti iš

1919 m. vasario 26 d. Je- 
kobspilyje teismo sprendi
mu jis nuteisiamas mirti. 
Šis sprendimas buvo visai 
nelauktas ir jam nesitikė
tas. Jis buvo tvirtai įsitiki
nęs. savo nekaltumu ir ma- j 

j nė, kad išlaikę kurį laiką 
kalėjime paleis, bet... vis- ; 
kas kitaip virto. Tą pačią 

l dieną leido jam atlikti iš- 
1 pažintį. Per kunigą, klau- 
susį išpažinties įteikė gi
minėms raštelį, kuriuo 

įprašė jų atleisti ir nekeršy
ti įskundikams. Tą pačią 
dieną, vakare į pasmerk
tųjų kamerą atvarė bolše
vikai ir vieną liuteronį, 
kurį kun. J. Budrys priėmė 
į katalikų tikėjimą ir iš
klausė išpažinties. Ryto- 

į jaus ankstyvajame saulė- 
j tekyje, įvykdė mirties bau
smę sušaudydami. Bausmę 
įvykdė be jokio pasigailė
jimo, bolševikai nė mažiau
sio dėmesio nekreipė į ma
lonės prašymus, į giminių 
deginančias ašaras, į tikin
čiųjų alpstančios širdies 
skausmus. Budelių širdyse 

j buvo šitam vyrui tik panie- 
1 kos ženklai, jų plėšrios a- 
kys metė pykčio žaibus, o 
jų piktos burnos šaudė 

. šiurpulingus keiksmažo- 
1 džius.

P Nugriuvo ir nualpo tie-! 
. įsiog į duobę karštas tėvy- 

.. ’ nės mylėtojas, uolus kuni- 
1 gas ir geras apaštalas. Iš 

pravertų žaizdų sunkėsi

*m

Vaizdai iš olimpinių varžybų: viršuje kairėje ir apačioje futbolo rungtynės Tauras-Švyturys, Švyturio 
laimėtos 1:0; dešinėje viršuje: 25 km. dviračių lenktynių nugalėtojai (iš kairės) 
tarietis Krebras, pirmą vietą — LFLS Tauro Pimpis ir trečią vietą — Latvijos lietuvis Meiliūnas.

v • antrą vietą laimėjęs san-

ir seserų pastangomis, Ro
kiškio kapinėse išdygo la- 

i bai gražus kun. Buinj at
minimui kryžius, kurį puo
šia jo atvaizdas ir žodžiai, 

! kuriuos parašė Tumas- 
beje. Žudikai pyle ant JO, “pirmas atspėjęs Lietuvos laimę 
žemes ir sulygino paviršių, pįrmas pasakęs ginkime šalį!

Rudenį, antrasis kun Jo-:ir kritęs auka:
no brolis, kapitonas Bud- j guvo jų sušaudytas Jekobspily- 
rys issirupino leidimą per- 1919 1127 [je!
k^Įti j Lietuva ilgai minės gerąjį savo

i

" į kuriuos įkraujas ir vilgė žemę duo- Vaiž ntas*
hmn 7iidi!roi ant in ____ o

• v

Sao Paulo mieste Brazili
jos resp. prezidento Getu- 
lio Vargas garbei buvo su
ruoštos milžiniškos moki- 

' nių ir sportininkų eisenos. 
Dalyvavo apie 20,000 pra
džios ir aukštųjų mokyklų 
moksleivių.

Lietuyiškų Sao Paulo 
mokyklų skautai ir moki
niai taip pat dalyvavo ei
senoje. Lietuviškų mokyk
lų skautai ir mokiniai ėjo 
pirmieji jo valstybinių mo- 

į kyklų ir brazilų skautų ei
senų. Mūsiškės eisenos 
priešakyje ėjo vyriausias 
privatiškųjų mokyklų di
rektorius, aukštieji priva
tiškųjų mokyklų įstaigos 
valdininkai ir keli inspek
toriai.

Kadangi iš visų eisenoje 
dalyvavusiųjų svetimtau
čių mokvklų tik vieni lietu
viai nešė sveikinimą Prezi
dentui ir žygiavo priešaky
je, tai visur didžiausios 
žmonių minios buvo svei
kinami triukšmingais plo
jimais. Praeinant pro es
tradą, kurioje sėdėjo Pre
zidentas Getulio Vargas, 
Sao Paulo Gubernatorius 
dr. Adhemar de Barros ir 
aukštieji valdžios žmonės, 
minia pradėjo šaukti “viva, 
escolas lithuanas!” (valio, 
lietuvių mokyklos’), o or
kestras sugriežė-maršą.

Tai buvo pirmas viešas ir 
gražus lietuviškų mokyklų 
pasirodymas Brazi 1 i j o j 
prieš Brazilijos Prezidentą, 

i aukštuosius valdžios asme
nis ir brazilų visuomenę.

Priv. mokyklų eisenoje 
paskui lietuvius ėjo japo
nų, žydų ir kitų tautybių 
mokyklų mokiniai, tačiai 
nei vieni taip gražiai nepa
sirodė, kaip lietuviai.

• v

čios, psichiniai smūgiai su
krėtimai). Kad kartais 
pypkoriai ilgai išgyvena tai 
reikia nepamiršti, kad jie 
būtų dar ilgiau gyvenę jei 
nebūtų rūkę (visi rūkyto
jai turi kroninį gerklės už
degimą).

“Medicinos” žurnalo 1938 ................. .... ..... .
m. I nr. yra straipsnis: ‘Ga- ralus. Vengtiną konservų 
Įima gyventi 100 metų’. Vengtina karštų ir šalti 
Ten be kitko, nurodytos ii- valgių, 
go amžiaus 5 sąlygos:

1. Kasdieniniai šaltoki 
kūno apsipylimai (to strai- Vartoti daug žalumynų 
psnio autorius turįs 71 me
tus ir kasdien sau darąs 
šaltą dušą 5—6 laipsnių)

2. Saikiai maitintis, ne
valgyti vien tik dėl malo
numo, nevalgyti iki valiai, 
o kiek mažiau negu norisi.

3. Nesirengti perdaug šil
tai, nes tat lepina organiz
mą ir mažina jo atsparu
mą. Kiekvienas nereikalin
gas drabužis apsunkina 
širdį. Dėvėtina vieneri 
marškiniai, atsisakytina 10 Anksti vesk, ture] 
nuo medžioklinių baltinių daug vaikų, 
ir flanelinės liemenės.

4. Ypač seniams po pietų 
pailsėti ne mažiau kaip va-j 
landą laiko (Prancūzijoje 
yra susikūrusi draugija, 
kovojanti prieš pogulį, bet 
toji draugija, rodos, nesu
pranta teigiamos pogulio 
reikšmės). Naktį gulėti ne'

mažiau mirštama, išskyrus 
kultūros apleistus kampe
lius.

Senatvėje dažniausiai 
mirštama nuo arterioskle- 
rozės, inkstų ligų (chroniš
kojo nefrito), širdies ligų 
(ypač organiškųjų). O 

šitas ligas pirmiausia į- 
sigyja tie, kurie nepaiso 

higienos nurodymų.
Pavyzdžiui, šitame pava

saryje (birželio mėn. 4 d.) 
buvusiame Rusijos gydy
tojų kongrese nustatyta, 10 taisyklių: 
kad arteriosklerozę pirmu
čiausia susilaukia rūkan
tieji; prof. Aničkovas įro
dė, kad arteriosklerozė nė
ra pasenėjimo ir kūno iš
sekimo liga (rūkančiųjų 
tarpe arteriosklerozė 4 kar
tus dažnesnė, be to, šitą li- 

Tsb. gą sukelia ir dvasinės kan-

Įdomūs Japono Tyrinėjimai. 
Ar Žmonių Amžius Trumpėja? 

Praktiški Patarimai
Japonijos mokslininkas 

Nakaijama ištyrė 10.000 
senių, sulaukusių 80 ir dau
giau metų. Pasirodė (šito 
tyrimo duomenys aprašyti 
“U. Stat. Hūhian Biology” 
1935 m. II-rame tome) kad: 
1) daugumas šių senių sa
vo ilgą amžių paveldėjo iš 
tėvų; 2) daugumas ilgaam
žių gimė tada, kai tėvas tu
rėjo 26 — 30 metų, o moti
na 21 — 25; 3) tarp vien
gungių ilgaamžių labai ma
žai; 4 j aukšti žmonės ilgiau 
gyvena už žemuosius.

Mikalojus Konstantinas; tis “Mysl Polska” įdėjo Daug kas mano, kad se- 
Čiurlionis ir savo krašte ir; straipsnį vardu “Čiurlionis niau žmonės ilgiau gyven- 
užsieniuose yra laikomas^ lietuvių muzika”. Jame, davo negu dabar. Toks ma- 
dideliu meno genijumi. Jis i be ko kita, rašoma, kad nymas klaidingas. Statisti- 

— Mainai atsitinka kad o-o. niai tyrinėjimai rodo, kad 
nialūs meno atstovai per-viduramžiais vidutinis, i- 
augę savo didžiu talentu mant visus žmones, am- 
ne tik artimiausią aplinkų- I žiaus ilgumas buvo 21 me- 
mą, bet taip pat ir visą epo- tai; XVIII-me šimtmetyje 
chą. Girdi, Lietuva, dar ne-į vidutinis žmonių amžius, 
senai atskirta nuo lenkų Prancūzijoje buvo 29 me- 
siena, turinti muzikos sri-]tai> 1859 m. — metų, Ame- 
tyje asmenį, kurį straips- rikoje 1915 m. — 48 metai, 
nio autorius priskiria prie 1925 m. — 55, o 1926 m. — 
genijų. Tai esąs Mykolas 58.^Dabar 
Čiurlionis,. apie kurį, atsi- * "
žvelgiant į jo labai vertin
gą ir charakteringą kury-; , _
bą, esą labai maža žinių, rų valstybėse.

Tą spragą girdi, kuo 
Toliau straipsnio auto- greičiausiai reiktų užpildy- __________ , neg įr j0 kūryba origi

nalumas ir pasaulinio mas
to šio muziko instrumen- 
tacija visiškai užsitarnau
ja didesnio dėmesio. Jo 
kūryba turėtų būti įtrauk
ta į Europos koncertų re
pertuarą.

Girdi, dalis šio genijaus 
kūrybos esanti surinkta 
Kaune, Čiurlionio galerijo
je, o kita mažiaus vertinga 
šio lietuvių kompozito
riaus kūrybos dalis turinti 
būti viso kul^ringo pasau
lio nuosavybė. ” ‘

lies į Rokiškio kapines. Ka
ro vadovybė šitoms iškil
mėms davė orkestrą ir bū
rį raitelių žvalgų rinktinę.
Ir čia, Rokiškyje kariuo- nimo apeigos įvyko š. m. 
menės ir visuomenės buvo liepos 22 d. Ant jo kapo bu- 
iškilmingai palaidotas.

Dabar jo giminių, brolių kalbų.

sūnų 
Tumas-Vaižgantas”.

Šito paminklo pašventį- j

• X .vo pasakyta keletą gražių
“ . 0.-V.Ž.

mindamas, kad bolševikai išgarsėjo savo kūrybos ne- ■ dažnai atsitinka, kad ge- 
___ >X ,• — • y^or\y*o enn Ivinmi rvin rri_ nialfis mPTlH n^T-

lios minties bei grožio pa
veikslais. Mažiau yra žino
mas Čiurlionis kaip muzi
kas. Prieš keletą metų 
kompozitorius St. Šimkus 
tvarkė didžiulį Čiurlionies 
muzikos kūrinį “Jūrą”. Ta
da St. Šimkus pareiškė, 
kad gali būti M. K. Čiur
lionis yra nemažesnis mu
zikos genijus, kaip meni
ninkas. įdomu, kad ir len- 

kalėjimo, bet kun. Jonas kai kelia Čiurlionio muzi- 
atsisakė, matydamas, kad kos genijų. Lenkų laikraš-

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Ąngliškai-Lietuvišką Žodyną (Dietionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

> •

rius trumpai aprašo svar-j 
blausius lietuvių muzikos 
bruožus, kitaip sakant, at
vaizduoja tą dirvą, kurioje 
vystėsi mūsų genialaus 
muziko talentai.

Paminėjus Čiurlionio bio
grafiją, autorius pažymi, 
jog šis menininkas nei sa
vo kompozicijos populiaru
mų, nei pelnų nesirūpinęs. 
Daugumas jo kūrybos likę 
rankraščiuose. Dėl to Čiur
lionio muzika nesanti ge
rai žinoma ne tik lenkams, 

į bet taip pat ir visose vaka-

Amerikoje iš šimto tūks
tančių gyventojų sulau-

kia 100 metų 33 žmonės.
O kodėl augant kultūrai 

kartu ilgėja ir žmonių am
žius ? Mat ilgas amžius pri
klauso ne tiktai nuo pavel
dėjimo, bet ir nuo maisto, 
darbo, galvojimo, pramo
gų, klimato, ekonominių ir 
socialinių sąlygų, apkrečia
mų ligų, profesijos. [Ang
lijos “Register General” 
statistika rodo, kad ilgiau
siai gyvena dvasininkai 
(71 metus), advokatai — 
(70 m.) ir ūkininkai (69 
m.), o mažiausiai kirpėjai 
52 m.), krautuvininkai (48 
m.), smuklininkai (47 m.), 
autobusininkai (39 m.)].

Daug ligų, kurios prieš 
50 metų daug žmonių nu
varydavo į kapus, dabar li
ko nebe tiek pavojingos. 
Pav., prieš 50 metų dau
giausia žmonių mirdavo 
džiova — iš šimto tūkstan
čių gyventojų mirdavo 185 
o dabar — tik 77. Dabar 
nuo difterijos ir tifo daug

5. Nepadauginti mėsos 
Maitintis juoda duona

Gerti pieno.
6. Vengti svaiginamųjį 

gėrimų.
7. Nevartoti perdaug vai 

stų.
8. Nepamiršti, kad ge 

riausias gydytojas yri 
gamta.

9. Nesiveržti į didesniu; 
miestus. Naudotis gryni 
oru ir saule. Anksti gulti i 
kelti. Dirbk, linksminkis 
bet su saiku.

6—7 vai., bet 9—10; nebū
tina vis, laiką miegoti; ne- 
sikloti perdaug šiltais pa
talais.

5. Miegoti su švaria bur
na, prieš gulant rūpestin
gai išvalyti dantys ir ger
klė, nes iš nešvarumų liku
čių kylančios nuodingos 
dujos alina organizma.

Labai daugelis pagyvenu
sių žmonių miršta nuo vė
žio. Apsisaugoti nuo vėžio 
Vokietijos gyd. Lok siūlo

1. Negalvok apie vėžį, o 
nusistatyk gyventi iki 90 
metų.
.2. Nekreipk dėmesio į 

džiaugsmą ir liūdesį.
3. Valgyk kiek reikalin

ga, retkarčiais pasninkauk, 
kad kūnas apsivalytų.

4. Maistas turi būti natū-

Ilgam amžiui svarbi 
kaip dirbamas nuolatini 
darbas. Labai nesveika 
kai pats darbas yra susi 
jęs su nerimavimu, pavys 
džiui, ruošiant egzaminu 

į ir kartu labai bijant neis 
laikymo. Gydytojų amžių 
yra neilgiausias todėl, ka 
jų beveik kiekvienas veiks 
mas yra susijęs su pav< 
jais. Per partijos protekc 
jas negabus žmogus, gavę 
atsakomingą vietą, (da: 
niausiai pasitaiko daba 
Rusijoje) neretai suard 
sveikatą, nuolat būkštai 
damas sulaukti nepasis* 
kimų. Todėl’ Prancūzijc 
prof. Toulouse patari 
dirbti šaltai (ii f aut trava 
ller a froid), be to, jis pati 
ria dirbant sunkų protii 
darbą per dieną keisti daj
bo objektą bent tris kartu 
pavargus nepamiršti fiz 
nės mankštos.

Syeikai padeda vispusi 
kas išsilavinimas, idealist 
nė pasaulėžiūra, tolerantii 
kūmas, sugyvenimas i 
žmonėmis, valdymas ne 
vų ir tt. X’

kūmas,
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[KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

1

Mickeliūny Vedybines 
Sukaktuvės

Chicago, III. — Rugsėjo 
10 d. įvyko Juozapo ir Ele-į 
nos Mickeliūnų, 6747 So. 
Artesian Avė. 14 metų ve
dybinio gyvenimo sukak
tuvių paminėjimas.

Juozas Mickeliūnas yra 
įžymus lietuvių katalikų 
visuomenės darbuotojas, 
buvęs Lietuvos Vyčių Chi
cagos Apskričio pirminin
kas, daug prisidėjo prie a- 
gitacijos ir organizavimo 
kuopų; dabar yra Lietuvių 
Katalikų Susivienymo 163 j 
kuopos pirmininkas, pri-j 
klauso prie kelių organiza-! 
cijų ir daug veikia visuo
menėje. TaiDgi Lietuvos 
Šaulių Sąjungos 19 metų 
sukaktuvių proga už nuo
pelnus Lietuvai ir Šaulių 
Sąjungai Lietuva Juozą 
Mickeliūną apdovanojo 
Šaulių žvaigžde.

Jo žmona Alena turi daugį 
draugų ir yra visų gerbia-! 
ma ir mylima. Daug dar- Į 
buojasi lietuvių parengi
muose. Visa tai daro dide
liu nuoširdumu ir su džiau
gsmu. Savo artimesnėms 
draugėms ji yra tikrai ir; 
nuoširdi prietelka. Ji pata
rėja ir prietelka. Ji pripa
žįsta ir gerbia kitų pasi
darbavimą — džiaugiasi 
kitų pasisekimais. Tai gra
ži ir reta asmenybė.

Gyvuokite ilgai mūsų 
brangūs ir gerbiami pp. 
Mickeliūnai! Veikite ir to
liau savo tėvynės gerovei!

Ieva Lukošiūtė.

dar neužsiregistravo kuo 
greičiausiai registruotis, 
reikia spausdinti gaidas, o 
bus spausdinama tik tiek, 
kiek reikės; vėliau įsiregis
travusiems gali nebetekti 
gaidų, nes atsargai gaidos 
nebus spausdinamos. Taip 
pat kviečiami, kaip buvo 
kvietime minėta, jei nepil
ni chorai, jei negali, tai 
nors jų atstovybės: kvarte
tai, oktetai ir šiaip grupės. 
Būtų labai gražu jei nelik
tų nei vieno parapijos cho-

’ 4

v •

ro, kuris didesnėje ar ma- Prezidentui įsakius, ' 
žesnėje grupėje nedalyvau- savanoriai, kaip anais ne-žodį apie glaudesnio ben- 
fų bendrame chore — Li. j priklausomybės kautynių dradarbiavimo reikšmę 
tuvių Dienoje. Jų vardas laikais, vėl stos su ginklu [tarp lietuvių gyvenančių 
bus įdėtas kataloge ir to-Rankoje ginti Lietuvos lai-, Tėvynėje ir užjūryje, Ame-1 
kiu būdu liks ilgiems lai- svės. 
kams prisiminimas tos is
torinės dienos.

Chorai Smarkiai 
Registruojasi

visi| Šaulių Są-gos vadas tarė pradėta 4 vai. po pietų 6 p.'ugnis, kuri degė visą olim- 
p. aikštėje.

Vakare Vytauto Didžiojo 
gimnazijos salėje įvyko 
Šaulių Sąjungos, diriguo
jama N. Martinonio, prita
riant Valstybės Radiofono nė Olimpijados pusė. Po to 
orkestrai, koncertas. Daly- visi skubėjo į geležinkelio 

-• x u=_ r\ " "i. kur turėjo atvykti
► lietuviai 

s. M. žmuidžinavi-čingiui ir Bacevičiui, buvo sportininkai, jau 18 metų _ • 1 1 • T T ‘ • w • 1 1 i I . _   — . -

Į rikoje,.ir kiekvienam sve-!
Suvažiavimo dalyviams čiui įteikė šaulio rėmėjo 

žodį tarė Prezidentas An- ženklelį ir įrištus VI. Put-
Neparapijinių chorų tar-' tanas Smetona. Preziden- vio — Putvinskio raštus, vaujant Valstybės Operos stotį

pijados laiką.
PASITIKO VILNIEČIUS
Sekmadienio rytą, Įgulos 

bažnyčioj buvo atlaikytos 
pamaldos. Tai buvo dvasi-

x «. _ J-------------- ----------------- ----------- ------------------------- | ------------------------- -------------------UU1VJ

pe užsiregistravo “Birutė” (tas* iškėlė savanorių nuo- Šaulių moterų vardu vieš- solistams Augaitytei, Ku- Vilniaus krašto 
1 a C* Vi 1 r* O O" n TI 1 Vii Ttl IS rfAlnno rl'A,rTrv>m iv ui ninmc o AT 7rv, ui rl o T’i i*. -  - 1 - — iš Chicago, UI., “Gabija” iš pelnus Tėvynei ir jų dabar-nioms :
Boston, Mass., “Dainos” tinį vaidmenį auklėjant čienė įteikė gėlių. Kalbėjo išpildyta Beethoveno orą- vargstantieji "atplėšti nuo 
Baltimore, Md. ir Philadel- priaugančias kartas. T . .. . r . , ................ ..
phia, Pa. Jauniausias cho
ras “Aušros”, su 46 nariais P. Gužas, 
iš Gardner, Mass. Progr^- vių Sąjungos pirm. Adv. R. JAV legijono garbės ženk- rėjo amerikiečių choras

' ’ Skipitis ir Amerikos lietu- lūs šiems šauliams: Są-gos “Pirmyn”. Erdvi gimnazi-
viai legijonieriai atstovai: tarybos nariui inž. Antanui jos salė buvo kimšte pri-

syvių (? Red.) chorų irgi 
jau keliolika užsiregistra
vo, iš jų 35 chorų priklau 
sančių Meno Sąjungai tiki
masi, jog didesnė dalis da-' 
lyvaus. Sekr.

Rašo: Ieva Lukošiūtė

Būdamas vienas iš Di- siog į Lietuvą per Belgiją, 
džiojo karo kovojusių su Vokietiją ir Lenkiją. Pri- 
Amerikos kariuomene po važiavus Lietuvos rubežių, 
Amerikos Valstybių vėlia- laukė didelė lietuvių minia, 
va ir kad galėtų kartu su Kauno stotyje sutiko Už- 

; kitais pagerbti visus kar- sienių Lietuviams Remti 
[žygius, kurie kovoja dėl Draugijos pirmininkas ad- 
Lietuvos laisvės ir nepri- vokatas Skipitis, poetas 
klausomybės, Legionierius Liudas Gira, Šaulių Sąjun- 
Zanas Jonavičius buvo iš- gos atstovai ir šaulės su 
vykęs su Dariaus ir Girėno gėlėmis. Minios šauksmai, 
271 Postu Ekskursija į garsai orkestrų, ir visi kiti. 
Lietuvą, kaipo vadas, kuri sveikino legionierius, par
buvo nepaprastai prireng- vykusius į Lietuvą, 
ta, pirmininkaujant Juoza
pui Mickeliūnui.

Gegužės 17 d. iš La Šalie įteikė gėlių, 
stoties, legionieriai: Adol
fas Vaškelis, Pranas Kai- 
ris, Jonas Banys, Sofija 
Rukužienė ir Antanina 
Kairienė, uniformuoti su
sigrupavo, atsisveikino su 
savo giminėmis, draugais 
ir pažįstamais, sėdo į Ni
ekei Plate traukinį tolimai 
kelionei.

Važiuodami į New Yorką 
grožėjosi pavasario gamta. 
New Yorke pasitiko Gen. 
Konsulas p. Budrys ir jo 
pagelbininkas. Visi atsi
sveikino su jais ir p. Petke
vičių (kuris palydėjo eks
kursiją iš Chicagos) sėdo į 
S. S. Normandie laivą. Ly-į 
giai 12:45 vai. po pietų lai
vas pasijudino važiuoti. * 
Laivas buvo kogražiausiai 
įrengtas su visokiais pato
gumais. Visi linksmai va
žiavo.

LAIVAS SUSTOJO
Ketvirtą dieną laivas su

stojo, nes buvo didelės mi
glos. Už trijų valandų, o- 
rui persimainius, laivas vėl, 
pradėjo plaukti. Penktą

Pasaulinės Parodos New 
Yorke Lietuvių Dienoje da
lyvauti chorai, kaip prane
ša, Dainos Programos se
kretoriatas, smarkiai re
gistruojasi. Iki šiol jau už-[ 
siregistravo arti 50 chorų. 
Gražu, pavyzdinga ir gar
binga yra pastebėti faktas, 
kuris pats už save kalba: 
Vargon. Sąjungos ir Chorų 
Sąjungos pirmininkas J. 
Žemaitis, Worcester, Mass. 
užsiregistravo su 100 narių 
choro! Taip ir turi būti, tų 
organizacijų pirmininkas 
žino ką daro ir savo pavyz
dį rodo kitiems. Yra gana 
iš toli užsiregistravusių 
kt.: Cleveland, Ohio, Šv. 
Jurgio par. choras su 55 
nariais, visa eilė chorų iš 
Naujos Anglijos, Penna,1 dieną (Geg. 22 d.) laivas 
žodžiu, visi chorai rengiasi 
Lietuvių Dienon (1939 m. 
rugsėjo 10 d.) skristi lig 
kregždės į užjūrį. Jaučiasi 
didelis ūpo pakilimas ir pa
siryžimas tą dieną dainin
gai atžymėti.

Prašoma tų chorų, kurie

Edw. V. Warabow 
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 1503

Brockton© Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

sustojo į Havre. Išlipę iš 
laivo ėjo pas muitininką. 
Pamačius, kad važiuoja A- 
merikos legionierių eks
kursija, tai bagažų visai 
nekratė. Paskiaus geležin
keliu vyko į Paryžių. Visi 
įdomavosi nakties metu 
miesto išvaizda, visur žė
rėjo daugybės elektros 
lempučių. Pernakvojus vie- 
šbutyj, ryte autobusais va
žiavo apžiūrėti miestą ir 
grįžę teikė gražius kompli
mentus.

MŪSŲ KRAŠTAS
Toliaus važikvo į Berly

ną. Po trijų valandų aplei
do Berlyną ir važiavo tie-

tikrosios tėvynės Lietuvos.PLS pirm. Skipitis ir Z. Jo- tori ja “Kristus alyvų dar- tikrosios tėvynės Lietuvos.
Kalbėjo Sąjungos Pirm, navičius, kuris Dariaus ir že”. Čia vėl puikiai pasiro- Pasitikti Vilniaus lietuvių __X _ _ _ □ 1— • T 11" • 1 • A I , . •Pasaulio Lietu- Girėno posto vardu įteikė dė ir didelį pasisekimą tu- atvyko Tautinės Olimpija

dos komitetas, organizaci
jų vadai ir 10,000 žmonių 
minia, kuri atvykusiems 
Vilniaus lietuviams sukėlė 
didžiules ovacijas.

Kaune yra puikus Vytau
to Didžiojo muziejus, ku
riame ypač svarbus sky
rius — Karo Muziejus. Ja
me sukrauta daug gražios 
medžiagos iš mūsų nepri
klausomybės kovų ir tau
tiškojo atgimimo. Jis labai 
lankomas. Teko girdėti, 
kad birželio pabaigoje, ka
da Kaune buvo milžiniškas 

*3“*^ pavasarininkų kongresas,

Z. Jonavičius ir S. Ruku- Graurogkui, gyd. Vincui 
■ žienė. Atvykusieji užjūrio Kauzai, proviz. Matui Žvi- 
svečiai nutarta įrašyti į rėnui, 
Savanorių Sąjungos sąra- Kalnėnui, 
šus ir jiems įteikti savano- Klemensui Masevičiui — 
rių ženkleliai. Bankieto lai- Kauno rinktinės, s. Šukiui i 
|ku savanoriai traukė — Klaipėdos rinkt., ir VIa-J 
skambias, anais laikais dai- dui Sabinčiui — Geležink.1 
nuotas, žygio dainas. Po rinkt, karo inval. virs. Br. 
bankieto visi susirikiavę, Tvarkunui ir psk. Košt. Ši- 
muzikai lydint, išvažiavo į pailai. 
savo viešbučius.

KONCERTAS
Geg. 28 d. Kauno visuo

menės gausiai susirinko į Sąjunga suorganizavus sa-organizacijų
Latvijos karių rengiamą vo trupę, 8 vai. vakare, prie žygiavo į lietuvių tautos 9 
dainų ir karinės muzikos ” 
koncertą, Karo Muziejuje

kimšta klausytojų.
OLIMPIADOS ATIDARY

MAS
Liepos 16 d. įvyko Pirmo

sios Lietuvos Tautinės O- 
limpijados atidarymo įspū
dingos išvakarės. 19 vai. 
visi olimpijados dalyviai iš 
valstybės aikštyno iškil
minga eisena su olimpija
dos ženklais, tautinėmis ir 
visų tų valstybių, iš kurių 
yra atvykę lietuviai daly- 

Po kelių dienų, Šaulių vauti, vėliavomis, ~ „ . . . x .
vėliavomis Karo muzieJ4 Per keturias 

dienas aplankė per 30,000
šventovę, Karo Muziejų, Į 
prie Nežinomojo Kareivio

Trimito red. Jonui 
Kaziui Tumpai,

DARIAUS-GIRĖNO 
KAPAS

l

• v

Karo Muziejaus, vėliavai 
nusileidus, legionieriai ne- Amerikos svečiai Lietu-

Legionieriams, legionie- 
rėms ir jų šeimoms šaulės 

Adv. Skipitis 
ir Šaulių Sąjungos atsto
vai pakvietė visus į stotį 
užkandžių. Užkandžių me
tu advokatas Skipitis savo 
kalboje pasidžiaugė, kad 
atvyko į Lietuvą toks gra
žus kelių dešimčių brolių 
lietuvių legionierių būrelis. 
Legionierių ekskursijos 
vadas Žanas Jonavičius pa
dėkojo už tokį gražų ir 
nuoširdų sutikimą, šau
lėms moterims už gėles, o 
taip pat ir už vaišes. Dar 
sveikino 20 m. Nepriklau
somybės sukaktuvėms mi
nėti komiteto narys Liu
das Gira. Tarp svečių ir 
juos sutikusiųjų užsimez
gė per užkandžius gana 
nuoširdus pasikalbėjimas. 
Adv. Skipičiui pasiūlius, 
kauniškiai svečiams sušu
ko triskart valio. Svečiai 
tuo pat atsakė.

Po užkandžių specialiai 
jiems užsakytu autobusu 
svečius nusivežė į Šaulių 
Sąjungą, kur jau buvo nu
vežti ir jų daiktai, žodžiu, 
dėl svečių buvo viskas pa
rūpinta. Šaulių Sąjungoje 
čia jiems buvo duota reika
lingų patarimų, o norin
tiems net parūpintos ir 
nakvynės.

BANKIETAS
Vakare dalyvavo savano

rių kūrėjų suvažiavimo 
bankiete, į kurį atsilankė 
prezidentas Antanas Sme
tona, kariuomenės štabo 
viršininkas brig. gen. Čer
nius, Kauno burmistras A. 
Merkys, Kauno komendan
tas pik. Bobelis ir kiti žy
mūs svečiai. Per vakarienę 
prezidentas pasveikino su
važiavimo prezidiumo pir
mininkas J. Viliušis, kuris 
tikino, kad Respublikos

Latvijos karių chorui, šė vainiką ant nežinomojo kapo pasisemti sau stipry- 
žygiuojant. Kauno gatvė
mis, publika kėlė ovacijas 
ir šaukė valio. Dainomis ir 
karine muzika Latvijos ka
riai gražiai pasirodė. Dainų 
koncertas buvo pradėtas 
Lietuvos įp. Latvijos him
nais. Į koncertą apsilankė
Latvijos ministras Sėja, gėlėmis išpuoštas. Legio- vų dėmesį traukė savo tik- Naujos Anglijos Apskričio suva- 
kariuomenės vadas ir 1. e. nieriai padėjo du vainikus, rai žvalia sportiška išvaiz-jžiavimas pusmetinis, t-"-_ : 
krašto apsaugos ministro Vieną nuo Amerikos Legio- da ir dailia spraga. Olimpi-1 vyčiu 103 kp. vadovybėje, 
p. brig. gen. St. Raštikis, nierių 271 Posto, o antrą jados dalyviams atvykus į<" ” ...... ’
kariuomenės štabo virši- nuo Amerikos Legionierių Karo Muziejų ir kolonomis 
ninkas brig. gen. Černius, Moterų Skyriaus, 
aukštieji karininkai, Lat- _ 
vijos karo atašė pik. Įtn.
Deglays ir kiti.

Po koncerto, brig. gen. 
Raštikis savo žodyje padė
kojo Latvijos krašto ap
saugos ministrui ir kariuo-

v •

bes ir ištvermės ir pagerbti buvo priimami.
. . ® . 1 T’rzilr firami icnnrl^ili ’Z

visus tuos, kurie žuvo skm- 
darni kelią Lietuvos nepri-

Tos gatvės, 
eisena

su-

kareivio kapo.
Praleidę vieną dieną, Ka

pitonas Antanas Gedman- 
tas prirengė Šaulių Sąjun- klausomybei. 
gą ir ėjo kartu su legijonie- kuriomis didinga 
riais į Kauno kapines prie žygiavo sportininkai, 
Dariaus ir Girėno kapo, traukė tūkstančius žiūro- 
kuris buvo ko-gražiausiai vų. Eisenos dalyviai žiūro-

j Tiek gerų įspūdžių Z. Jo- 
navičius parsivežė iš savo

Į Tėvynės Lietuvos, kad nie
kuomet nebus pamiršti.

Vyčių Suvažiavimas
Kaip žinote, Lietuvos Vyčių

turėjo į-

i Šv. Kazimiero lietuvių parapijoj, 
Providence, R. I., bet dėl svar- 

j bių priežasčių suvažiavimas per
keltas į Bostoną ir įvyks rugsė
jo 25 d., 1:30 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, 50 W. 5th St., 
So. Boston, Mass.

Kuopos malonėkite prisiųsti 
atstovus ir įteikti naudingų su-

į išsirikiavus prie Nežino- 
Po visų iškilmių legionie- mojo Kareivio kapo, Karo 

riai apžiūrėję Kauno mies- Muziejaus orkestrai gro
tą išvyko paviešėti pas gi- jant, iš Karo Muziejaus iš
minės. ėjo Lietuvos karo invali-

Visą birželio mėnesį Z. dai. Jiems išsirikiavus prie 
Jonavičius svečiavosi. Ka- Nežinomojo Kareivio kapo, manymų, organizacijos bei mū- 
dangi Jonavičiui teko su- ir ant aukuro sužibus ug- sų Apskn naudai.

menės vadovybei už leidi- tikti gimines, kurių nie- niai, visus Tautinės Olim- 
mą atvykti šiam chorui ir kuomet nebuvo matęs ir pijados dalyvių vardu kal- 
karinės muzikos orkestrui, juose rado tokį nuoširdų- bą pasakė Olimpinio Komi- 
kuris taip gražiai pasirodė, mą, kurio nesitikėjo. teto pirmininkas Vytautas

Liepos 9 ir 10 d. Klaipė- Augustauskas. Po kalbos, 
doje įvyko pajūrio dainų prie Nežinomojo KareivioJUBILIEJUS

Geg. 29 d. seniausioji a 
bažnytinė įstaiga Lietuvo- švente* I iškilmes suvažia- kapo buvo padėti Olimpija- , __ e I vrzs 4-11 r-» X4 <■* 4 /Artini /InltyTnn n-nn Utį oje — Kauno Metropolijos 
kapitula suruošė iškilmin-

vo keli tūkstančiai daini- dos dalyvių gražūs vaini- 
ninkų. Iš ryto sekmadienį kai ir nuo aukuro prie Ne-KtLuiLiuėL suruošė įsKiimin- , - v. i .

gą krikščionybės Lietuvoje chorai giedojo bažnyčiose,' žinomojo Kareivio kapo 
550 metų jubiliejaus minė
jimą. Minėjimas prasidė
jo iškilmingomis pamaldo- 
mis Arkikatedroje — Ba
zilikoje, kur Kauno Arki
vyskupas Metropolitas J. 
Skvireckas atlaikė pontifi- 
kalines šv. mišias. Karo 
Muziejuje vėliaus prasidė
jo iškilmingas posėdis, ku
riame dalyvavo Preziden
tas Antanas Smetona, Ar- j 
kivyskupas Metropolitas 
J. Skvireckas, ministrai, 
vyskupai, kariuomenės va
dovybė ir daugybė kviestų 
svečių.

VAKARIENĖ
Vakare, Šaulių Sąjungos 

vadas pik. Saladžius suruo
šė vakarienę, kurioje daly
vavo visa ekskursija, Pa
saulio Lituvių Są-gos pir
mininkas adv. R. Skipitis, 
Šaulių Są-gos tarybos na
riai, Kauno rinkt, vadas 
pik. J. Bobelis, Są-gos šta
bo viršininkas gen. st. pik. 
Itn. P. Žukas, štabo skyrių 
viršininkai ir kiti. .

o pati dainų daina buvo buvo paimta olimpijados

Apart Vyčių širdingai kvie
čiu didž. gerb. kun. klebonus ir 
jų asistentus. Vyčiai laukia Jū
sų gražių ir naudingų patarimų, 
ikiu, kad rasite valandėlę laiko 
ir malonėsite dalyvauti.

Paskaitą skaitys mokslininkas 
Antanas Skirius, kuris neseniai 
atvykęs iš Lietuvos į Ameriką 
tęsti tolimesnių studijų.

Pr. Razvadauskas,
Apskr. Pirm.

■ - - --------N---------------------------------------------------------------------------- -—■—A

Montelliečiai Ir Iš Apylinkes - Visi J 
PARAPIJOS NAUJOS SALES 

SHO WER
Spalią-Oct. 11 d., 7 vai. Vakare

Naujoje Viršutinėje Parapijos Salėje,
Monroe St. ir Savtell Avė

Montello, Mass.
Atsilankę svečiai nenuobodžiaus. Geras orkestras 

juos linksmins, kol jie pavalgys ir atsigers. Patirta, 
kad monteliečiams labai patinka dainos bendrai visų 
dainuojamos, taigi tos dainos ir tą vakarą jiems teiks 
nemažo pasigerėjimo.

Taigi, visi ruoškitės j SHOWER!
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.



Antradienis, Rugsėjo 20,1938

Žinios Iš Lietuvos
Lietuva Dalyvaus Pasaulinėje Olimpiadoje Suomijoje
Kas ketveri metai, kiek- kurių laimėjimų. Dabar 

vieną kartą kitoje valsty-; laukiama, kol bus paskelb- 
bėje, įvyksta pasaulinės ta olimpiados paruošiamoji 
sporto olimpiados. Atei- ; programa, nes iki šiol ne 
nančius olimpinius žaidi-! visai aišku, kokių sporto 
mus 1940 metais buvo ap- ■ šakų įvyks Helsinky varžy- 
siėmusi suruošti Japonija bos. Pavyzdžiui, pasklido 
Tokio mieste. Kai kilo ja- gandų, kad krepšinio var- 
ponų - kinų karas, kai ku- žybų visai nebūsią. O gaila, 
rių kraštų sportininkai pa- nes krepšinio varžyboms 
reiškė, kad jie nevyks į pa- lietuviai galėtų sudaryti 
saulinę olimpiadą Japoni
joje, jeigu dar nebus gar
bingai pasibaigęs japonų 
karas su Kinija.

Japonai, matydami beuž- 
sitęsiahtį karą, atsisakė; 
1940 metais ruošti pasauli
nę sporto olimpiadą. Tada 
buvo pasiūlyta olimpiadą 
suruošti Suomijai. Suomi-j

stiprią komandą ir ryžtis 
stoti į kovą su kitašaliais.

Tsb.

Krakes
BAISI BĖDA SU GIR

TUOKLIAVIMU
Šilainių kaimas stovi prie 

ja su džiaugsmu apsiėmė pat miško, kuriame pato- 
olimpiadą suruošti. Šuo- šamarlaką varyti; Na, 
miai olimpiadai jau ruošia
si.

Lietuvos sportininkai nė
nesvajojo vykti į pasauline ..... _ . n
olimpiadą Japonijoje, nes įminto sūnūs 16 metų 
tai begaliniai tolima kelio-a-Pakl*uv«s \bl0^ Jauj 
nė. Dabar, kai olimpiada nu°?l< d/au^st?’ S”? 
.ruošiama Suomijos sosti- Į® tėvų 400 litų ir girtuok- 
nėje Helsinky, daugelis lav0- PrlsPlrtas pasisaky- 
Lietuvos sportininkų nore- arne J1® pavogęs tuos 
tų joje dalyvauti. Suomija P^igus, prisipažino ir’ pa- 
iš Lietuvos lengvai pasie- t: ’

vu iš Klaipėdos į Helsinkį J siePti buibėse. Ir tikrai.

ir girtuokliaujama smar
kiai. Jaunimas vagia nuo 
tėvų pinigus ir juos prage
ria. Šiomis dienomis vieno

DARBININKAS

1
Lietuvos Seimo prezidiumas rugpiūčio 8. užsienių lietuviams suruošė pobūvį — išleistu ves. Šiame atvaizde matome to pabūvic dalyvius

inial Grūdą Derliai Ir Kainos1Žydai Susijaudino Dėl Juokų sali .ko* n i • tiktai non. O sestadiemaisPalangoje žmonės kaip tiktai pratę 
j apsipirk i n ė t i. Žydams 
krautuvių uždarymas šeš- 

‘ tadieniais pasidarė žymiai 
/nuostolingas. Daugelis žy- 

pajūryje būtų įsteigti ats- dų savo krautuvės, kepyk- 
kiri pliažai, sukėlė tarp lie- las^ skutyklas ir kitas pa
tu vių, o ypač tarp žydų gy- našias įmonėles pradėjo a- 
vą susidomėjimą. Žydai tidarinėti ir šeštadieniais, 
tiesiog susijaudino. ]

Kaunas — V. Alanto str. 
“L. A.”, kad žydų tautybės 
piliečiams Palangoje ir k

! nos būtų nuvežus į užsie- 
_____________ j nio uostus. Važimas gele-

Šįmet beveik visi užjūrio se kraštuose. Importuojan- nuo
ir Europos kraštai prane- čios šalys irgi, atrodo, su- syPirkimo punktų iki uz- 
ša apie laukiamus labai lauks daug geresnio der-; aieni° uostų centneriui su
gėrus grūdų derlius. J. A. liaus kaip pereitais metais. aPie 2’2^- T?klu 
Valstybės, prieš porą metų Esant daugiau pardavėjų, °u derliaus perteklių realr- 
importavusios nemažus negu pirkėjų, kainos negali zayir^as uzsienyJe ir kainų 
kviečių ir rugių kiekius, šį- būti aukštos. j Palaikymas vidaus rinkoje
met laukia tiesiog rekordi- Už gerus Kanados, J. A- vyriausybės paramos 
nio derliaus, ir, žinoma, ti- merikos Valstybių ir SSSR;, neįmanomas. Kaip te-

kai Šitas dalykaslaba.1 iiėpa- kįsį nemažus perteklius grūdus šiomis dienomis už- k? patirti, vyriausybe arti- 
pirmadienį kažkas Palan- tiko rabinams ir šiaip reli-(eksportuoti. Labai gražiai sienio biržose buvo moka-\miausioje ateityje nusta- 
goj keliose vietose iškabi- gingiems^ žydams. Ir tik į- javaį užderėjo Kanadoje, ma: už kviečius po Lt 9,45 tys grūdų kainas vidaus 

x ” ~ __________ ____ ,_____ —10,15; už rugius po Lt 7,!
___  .: “Dėmesio! žydų sielvartą, kad jie ma-;nįjoje, Baikanų įr Paduno-----8,u ž miežius po Lt 8,45 
Susirinkite šiandien vyrų te šeštadieniais prekiau-į jaus kragtuose, Lenkijoje,—8,80, už avižas po Lt 7,25 
pliaže, pasiimkite akmenų, Jant ne tiktai gojus ; Čekoslovakijoje, Prancūzi-----8,10. Kainos supranta-
eisime mušti žydus. Pogro- krikščionis, bet net ir zy-joje įr pabaltėje. Vokietija mos centneriui, 50 kg, su 
mo žvalgyba”. dalį savųjų tautiečių, d^j didelių liūčių nesitikėjo atvežimu į gavėjų uostus. Į

Žydai dėl to tariamojo Pradžioje rabinai įkalbi-■ sulaukti šįmet gero der- Sulaukus visur gerų der- x̂fextxxxxu,x 
pogromo tuoj kreipėsi į nėjo žydus gerbti ir svęsti.įaus, tačia/u paskutinėmis lių lengviau bus parduoti silieps į trąšų suvartojimą. 
Kretingos apskr. v-ką, ir į sabasą. Kai tai negelbėjo, dienomįs puikus erzz ----------------------------rv,., . ... ,
pliažą buvo pasiųstas Pa- ėmėsi ir aštresnių priemo- čia visus apskaičiavimus.

- nių — prakeikimų, boikotų Blogiausias derlius bus, 
V'. Kai kur pamal- tur Italijoje. daugiausiai dėl metereolo-
dieji žydai jėga verte sa- Reikia prisiminti, kad grū-' ginių sąlygų yra drėgnoki, 
vuosius netikėlius uždaryti dų derlius dabar dalinai palyginamai menko natū- 
krautuves. Teisiuose vieną Daaiškėies tik š. Ameriko-

___ r_________________ kad tų pinigų liku-no ranka rašytus lapelius sivaizduokime rehgingųjų Qeri derliai SSSR, Rumu- 
kiama. Galima plaukti lai- ^ja^ “ ~7 esįL Pa_'t°kio turinio:
vu is lYiaipeaos į neisniKį/ 
arba traukiniu per Latviją Plni£ai rasti nurodytoje 
ir Estiją. Kelionė netolima o_^aJn1 .ls^ei^s ^1-
ir nebrangi. Jeigu nedaly
vauti olimpiadoje, tai bent 
pasižiūrėti pasaulinės o- 
limpiados iš Lietuvos žada 
vykti į Suomiją daugelis 
sportininkų ir ne sporti-' 
ninku.

Dabar eina gyvos kalbos, 
mintimis pasikeitimas apie, 
dalyvavimą pasaulinėje o-Į 
limpiadoje. Lietuvos tauti-: Kaunas, rugsėjo 1 dieną 
nė olimpiada parodė, kad iš Anglijos į Kauną pars- 
lietuviai sportininkai kai krido pirmasis Susisiekimo 
kuriose sporto šakose jau j Misterijos 400 arklių jė- 
yra artimi pasaulinio mas- motoru, septynių vietų 
to rekordams. Taigi, ieigui moderniausias keleivinis

__ 'lėktuvas.

desnę pinigų dalį, nesisako. 
Kai smarkiau buvo pa
spaustas, tai ėmė grasinti, 
kad nušausiąs visus ir pats 
pasikarsiąs... Vargas tė- 

į vams su tokiais vaikais!—
Pirmasis Lietuvos Keleivinis 

Lėktuvas Jau Kaune

mo žvalgyba”.

rinkoje.
Vyriausybės primokėjimai 

prie mineralinių trąšų 
ir jų kainų perkantiems 
per Lietūkio skyrius bei 

, narius kooperatyvus suma
žinimas labai teigiamai at-

Kretingos apskr. v-ką, ir i šabasą. Kai tai negelbėjo, dįenomįs puikus

langos nuov. v-kas su 10 
policininkų, kurie visą die
ną budėjo prie maudyklių 
ir kopų. Tačiau jokių nesu
sipratimų nebuvo.

Tuos įvykius labai gyvai 
komentuoja visa žydų 
spauda, kuri į juos smar
kiai reaguoja.

_________
I

ir kitokių. Kai kur pamal-

iki 1940 metų dar būtų ge
rai pasiruošta, tai gal pa
vyktų vienoj-kitoj sporto 
šakoj užimti gana garbin
gą vietą.

Jeigu būtų nusistatyta 
pasaulinėje olimpiadoje 
dalyvauti, tai reikėtų at
rinkti geriausius sporti lin
kus iš nepriklausomos Lie
tuvos ir užsienio lietuvių 
tarpo. Svarbu, kad mūsų 
sportininkai pasaulinėje o- 
limpiadoje tinkamai pasi
rodytų ir parsivežtų kai

Šiauliai

Lietuvos Žydai Kovoja Už 
"Šabasą"

žydą skutėją net sumušė, 
ir kitur buvo pasitaikę peš
tynių. Bet ir žydui su žydu 
peštis draudžia ir baudžia 
krikščionis lietuvis polici
ninkas... Kas daryti ?

Pastaraisiais laikais net 
įsikūrė savotiška “šešta
dienio ramybės saugotojų” 
organizacija, matyt, rabi-

oras kei- tik geriausios kokybės gru- Tikimasi, kad rudens sezo
ne pardavimas pasieks 100. 
000 tonų arba 1,000.000 
maišų po 100 kg.

Jei bus rudenį parduota 
iki 1.000.000 maišų trąšų, 
tai norint iki pradžios rug
sėjo mėn. visus trąšomis 
aprūpinti, geležinkeliai tu
ri gabenti kasdien bent po 
150 vagonų. Dabar, deja, 
po 150 vagonų trąšų į dieną 
dar nekraunama, nes nėra 

nesį. Šių kraštų derliai dar gįau kaip Lt 8,10 už kvie- perpildytuose sandėliuose I + ; Y. Zt-ZV , V TA. Z> z>- __w _ __ -___ • •

tur būt, Italijoje.

dus.
Lietuvos grūdai 

daugiausiai dėl metereolo-

paaiškėjęs tik Š. Ameriko- ralaus Svorio ir todėl nega- 
je ir Europoje. Yra ir kitų H prilygti užjūrio grūdams. ■ 
grūdus auginančių ir labai Sunku pasakyti, kokios 
daug eksportuojančių kra- kainos bus mūsų naujo' 
štų, kaip Argentina, Aus- derliaus grūdams. Tačiau Įštų, kaip Argentina, Aus- derliaus grūdams. Tačiau į 

l tralija. Čia derlius nuima- spėjama, vargiai ar bus ga-| 
mas vėliau — gruodžio mė- nma gauti užsienyje dau-

Pašventino Naują 
Bažnyčią

Rugp. 15 d. J. E. Kauno 
Arkiv. — Metropolitas pa
šventino Tėvų Kapucinų 
bažnyčią Šiauliuose. Pa
šventinimo apeigose ir pa
maldose dalyvavo daug ti
kinčiųjų. Bažnyčioje galės 
tilpti iki 4 — 5 šimtų žmo
nių.

Lietuvos žydų tarpe pa
sitaiko barnių, nesusitari- nų vadovaujama. JoS tiks- 
mų, o kartais įvyksta jau ias įmtis įvairių priemonių, 
ir peštynių airt religinio kaj vįsį žydai švęstų šaba- 
pagrindo. Švenčių ir poil- Są geĮ įuo tarpu vis daU- 
sio įstatymas reikalauja, giau atsiranda žydų, kurie 
kad valstybės įstaigos, pra- krikščioniškų ir žemiškų 
mones, įmonės, įvairios įstatymų priedangoje, lau- 
dirbtuvės ir krautuvės bū-,ž0 Jahovos ir Moizės įsta
tų uždarytos sekmadie- tymus apie šeštadienio 
niais, kai kuriomis katuli-1 šventimą.
kų didžiųjų švenčių dieno-, šiemet kai kuriose vasar
inis ir tautos švenčių die- vietėse, kur vasarojo rabi- 
nomis. Kad žydai švęstų ar naį} vyko tikinčiųjų žydų 
nešvęstų šeštadieniais, a- karšti pasitarimai ir giri- 
pie tai įstatymas nieko ne- gai, ką daryti su žydiškų 
sako. Čia paliekama žydų švenčių niėkintojais. Tuo 
valiai. tarpu neŠfiįa, ar priėitė.

gali turėti daug įtakos į čius (50 kg), Lt 6,65 už ru- 
pasaulines grūdų rinkas, gius, Lt 6,65 už miežius ir

Grūdų kainos pasaulinėje Lt 6,25 už avižas. Šios kai- perka, 
rinkoj šiomis dienomis dar 
krito maždaug po 15 centų 
centneriui. Kainų kritimo 
priežastis — geras derlius 
visuose eksportuojančiuo-

gius, Lt 6,65 už miežius ir
likusios vietos ir ūkininkai 
dar nepakankamai gyvai

MALDAKNYGĖS
XX.

Prieš kelioliką metų, kai 
lietuvių krautuvių buvo la
bai mažai, beveik visi žydai 
šeštadieniais ir kitomis žy
dų švenčių dienomis užda
rydavo savo krautuves. 
Gyventojai krikščionis net daug žydų, kUrie vengs 
piktinosi ir skundėsi tokiu §Vęsti šeštadienius, nes 
žydų elgesiu, nes žydų šeš- “ _ ‘
tadieniais negalėdavo rei- kenksmingas “gešeftatns”. 
kalingų dalykų nusipirkti. Taigi galima numatyti, 
Žydai ramiai ilsėjosi šešta- ka(j prasidėjusi žydų tarpe 
dieniais ir sekmadieniais, kova bus arši ir ji truks 
šventė savąsias ir krikš- dar ilgai. Ir galima spėti, 
čionių šventes. Jie žinojo. lkad šabasninkams kova 
kad jų “gešeftai” nuo tokio 
šventimo nenukenčia arba 
mažai nukenčia, nes lietu
vių krautuvių buvo mažai 
ir jos pirkėjus negalėjo 
reikiamai aptarnauti.

Dabar laikai pasikeitė. 
Atsirado gana daug lietu
viškų krautuvių, parduo
dančių įvairias prekes, šeš
tadieniais, jeigu ir visos___ ,__ xx x _,t
krautuvės žydų būtų užda-^žiavo Žemaičių plentu is

kokių susitariirių ir kokių 
priemonių žadama imtis. 
Tačiau numanu, kad rabi
nai ir tikintieji žydai nenu
rims ir toliau kovos už ša
basą. Iš kitos pusės atsiras

toks šventimas aiškiai

numatyti.

bus sunki ir jie neišeis nu
galėtojais. Tsb.

Raseinių į Kryžkalnį. Du 
autobuso keleiviai buvo 
vietoje užmušti ir taip su
žaloti, jog nebegalima pa
žinti. Iš jų vienas kareivis. 
Šoferis Kaminskas labai 
sunkiai sužeistas ir nuvež
tas į ligoninę mirė. Sunkiai 
sužeistas ir konduktorius, 
kuriam padaryta operacija 
ir iš plaučių išimta stiklų 
ir šukių.

Mviškiai
Daug Silpnapročių

Tur būt, nė vienam mies
telyje nėra tiek daug silp
napročių, kaip Pilviškiuo
se. Iš kiemo į kitą vaikščio
dami gąsdiną moteris ir 
vaikus.

IMe 1800 Užsienio

Rugp. 13 d. ties Viduklės 
pervažavo greitasis trau
kinys užlėkė ant autobuso, 
kuris, kaip papildomas, va-

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .......  30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi.............. 35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi.....................  65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai; 
aovalūs kampai ....................       $1.25

65c.
7&C- 

$1.50 
. 9Oc. 
$1.50 
$2.50

apvalūs kampai ................................................ ............. ..................
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ........................
MALDŲ RINKINĖLIS!* juodi tikros odos minkšti apdarai ..................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai .................................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike .... .
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi.................
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi...................................
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 

pusi.............         65C.
i VYRAI BROLIAI, speclalė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ...........     $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. __________________________ _ $2.50

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE

‘ŠVENTAS DIEVE’

$3.00

Kaunas — Kaip apskai
čiuojama, šią vasarą eks
kursijomis į Lietuvą užsie
nio lietuvių viso atvažiavo 
daugiau kaip 1000 asmenų: 
iŠ J. Atnerikos Valstybių a- 
pie 840 asmenų, iš Argen
tinos 20, iš Anglijos 40, iš 
Latvijos apie 200, iš Pran
cūzijos (neskaitant atvy
kusių vasaroti vkikų) 10 ir 
1.1.

“Šventas iHevė”, — 
knygos formatas 5x 
3% colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

.00 7Kaina
r'r '

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama :;„ 

> , Sūnų savo prikaltą. - •' į 
O kaip širdis jos skaudėjo, : 
Kada mirštantį regėjo 

Sūnų savo brangiausią. : 
Kursai, žmogau, neraudo- į 

- tum, :
Užsakymus prašome silpti:

DARBININKAS -
366 West Broadway, So. Boston, Mass,-’
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PYKČIO NUODAI
Nevisi nuodai vaistinėse 

supilstyti į bonkutes. Ne. 
visuomet gali mums pagelu 
bėti įvairūs lašai ar milte
liai. Pasirodo, kad baisiau- 
sus, net mirtinus nuodus 
mes nešiojame savyje, sa-

8
Tu

Iš krepšinio varžybų: viršuje iš kairės į dešinę: trečią vietą laimėjusi šaulių Grandies komanda, viduryje: gausūs žiūrovai, dešinė
je: antrą vietą laimėjusi Aušros ir Kazimierie čių gg. jungtinė komanda; antroje eilėje iš kairės . dešinę: trečią vietą laimėjusi JSO ko
manda, viduryje: pirmą vietą laimėjusi Amer ikos lietuvių komanda ir dešinėje: pirmą vietą laimėjusi LFLS komanda.

J * i &
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Keisti Vedybų Papročiai auksą Kitose tautelėse 
__- _ Į jaunuolis tol negali apsi-

Prancūzas keliautojas ir vesti, kol nesumedžioja liū- 
tyrinėtojas Guillaume to arba tigro. Užtat apsi- 
Rempleuris įdomiai aprašo vedę vyrai gali beveik nie- 
vedybų papročius įvairiose ko nedirbti, nes visi darbai 
Afrikos juodukų tautelėse, užkraunami moterims. O 
Prie Viktorijos ežero gyve- vyrai tik drybso medžių 
nantieji phomrai lankosi to paunksnėje ir tinginiauja, 
kių keistų papročių. Su- Tačiau pasišventėlių misi- 
brendęs vaikinas būtinai jonierių dėka Kristaus mo- 
turi vesti, nes nevedusieji kslas vis labiau išsiplatiną 
išvaromi iš giminės tarpo, juodukų tarpe ir visi žiau-i 
Jei vaikinas ligi 20 metų rūs ir keisti papročiai pa-* 
nepasirenka sau žmonos, maži nyksta. “M. L.”
tai giminės vadas paskiria 
jam našlę. Pasirinkęs nuo- ; 
taką jaunuolis turi atlikti 
labai sunkius darbus, kad 
tuo įrodytų savo subrendi
mą ir tinkamumą šeimai 
išlaikyti. Per 20 dienų jis 
turi su peiliu nupiauti sto
rą medį, kurį vos apkabina 
trys vyrai. Vietoje šio dar
bo jis gali pasirinkti kitą—
per tą patį laiką turi su- vo dvasioje, 
smulkinti didžiulį akmenį. Dabar jau visiškai neabe- 
Jei kuris vaikinas nepajė- jojama kenksmingu tam 
gia to atlikti, jis būna visų tikros nuotaikos veiksmu 
išjuokiamas ir niekinamas, kūnui. Bloga nuotaika taip 
o nuotaka gali atsisakyti žalingai veikia į mūsų svei- 
už jo eiti. Jei darbas atlie- katą, kaip drignė, arba ar- 
kamas greičiau nustatyto senikas. Pavyzdžiui, buvo 
laiko jaunikis ypatingai ištirtas žmogaus prakaitas 
pagerbiamas, o nuotakos jam stipriai susijaudinus 
tėvas padovanoja jam bez- įr rasta gana daug jame 
džionės dantų karolius — stipriai veikiančių nuodų, 
jėgos ir vyriškumo ženklą j Pyktis gali galvos skau- 
Po vestuvių jaunasis prii- dėjimą, apetito stoką, virš- 
mamas į vyresniųjų tary- kinimo negalavimus ir net 
bą. apalpimą sukelti. Kartą su-

Ubangų tautelės negrai iš pykusi motina davė krūtį 
žmonos tėvų jokio kraičio kūdikiui ir jis mėšlungių 
negauna, bet dar patys tu- sutrauktas mirė. Ne tik 
ri primokėti. Už labai gra- staigus pyktis tokius reiš- 
žią mergaitę jaunikis jos kinius sukelia, bet ir nuo- 
tėvams sumoka 10. žvėrių latinis nekantrumas, susi- 
kailių, o už ne taip gražią erzinimas ir bloga nuotai- 
užtenka dovanoti peilį ar- ka kūną nuodija, kaip alko- 
ba gerą kirvį. Kitos taute- holis. Chroniškų virškini- 
lės negrai labai brangina m° trukdymų, nervuotu- 
juodas europietiškas skry- m°, liguistumo ir hipo- 
bėles, taip vadinamus kate- chondri jos kaltininkas yra 
lokus ir cilindelius. Vyras ne kas kitas, kaip nuolati- 
tol negali apsivesti, kol neį- .nis pykčio nuodų veikimas, 
sigyja juodos skrybėlės.! Kaip gedimą galima sus- 
Kiti tokių skrybėlių turi tabdyti druska, taip galima 
net po kelias, nes tai laiko- apsaugoti dvasią nuo kenk- 
ma turtingumo pažymiu, smingų nuodų. Kiekvieną 
Eidami tuoktis jaunikiai vakarą, eidami poilsio savo 
susikrauna ant galvos visą priešams atleiskime ir sa- 
savo turtą — skrybėles, žinę nuo neapykantos, ker- 
nors šiaip vaikščioja men- što ir kitų žemų jausmu1 
kai apsirengę. Užtat euro-! paliuosuokime. Pyktis kar- 
piečiai pirkliai atgabena į, tais neišvengiamas, jei ma
tą sritį didžiulius transpor-. tome ar girdime pasmerki- 
tus nudėvėtų juodų skry- mo vertą elgesį. Bet jei jis 
bėlių, kurias juodukai mie- neišvengiamas, tai pykime 
lai perka, maino į žvėrių trumpiausiai. Jei jis mu- j 
kailius, dramblio kaulą ir myse ilgesniam laikui pasi-

lieka, tai kenčiam mes, o vieniši, tokie vieniši, kad 
ne priešas. Pyktis silpnina mums sunku ir įsivaizduo- 
mūsų rankas, mūsų spren- ti. Jų draugai, giminės, vai
dinius ir dažnai net peržen- kai, anūkai ir anūkų val
gia savo ribas. Vietoj pasi- kai išmirs, o tie seniai vis 
tenkinimo tuomet turim tebegyvens”.
sau išmėtinėti ir atgailauti, j 
Paslėptas, bejėgis mūsų 
sieloj tūnantis pyktis virs
ta nuodais. Pyktis iškraipo 
veidą nepatraukliu, biau- 
riu. Šypsenai jis priduoda 
blogą charakterį ir akims 
nemalonų šešėlį. Jis maišo 
mūsų mintis. Mes pasida- 
rom nemaloniais kitiems 
ir neturim kur pabėgti. Jis 
daro neramų miegą, atima 
norą valgyti ir gerti, maži
na darbo našumą.

us
Earnestas savo knygoj 

aprašo ir tuos žmones, ku
rie žinomi kaip nepapras
tai ilgai gyvenę. Ilgiausiai 
gyvenęs kažkoks Kebeko 
kurpius: jis gimęs 1701 m. 
liepos 15 d. ir miręs 1814 
m. lapkričio 18 d., taigi, gy
veno 113 metų ir 4 mėne-

•

KŪDIKIO DANTYS
Dr. C. Z. Vezel’is

Paprastai tėvai mano, 
kad kūdikio laikiniai dan- reikia-

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTQN BRANCH
1410 Colmibia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

sudarko kūdikio veidą ir 
pakeičia jo išraišką.

Jei kūdikis netenka prie
šakinių dantų, tas neretai 
kenkia kalbos aiškumui ir 
kartais tas neaiškumas pa-*

r 71 T 4= O silieka ant visados.
II Ui II IL (PU o) Kūdikių laikinius dantis 

reikia gerai prižiūrėti, jei 
norima, kad jie turėtų ge
rus tikruosius dantis, nes 
pirmieji kūdikio dantys y-

Iš šitos priežasties kūdikio ra fundamentas antrųjų 
kūnas negali augti kaip dantų. Jei namo funda- 

Kūdikis lieka silp- mentas yra blogas, namas 
susikraipo, tas pats yra ir 
su kūdikio laikiniais danti
mis, jei jie yra blogi — 
žandai susikraipo.

Yra pageidaujama, kad

sius. Su Turko Zaro Agos tvs turi visai mažai rpikš-'nas> Sreitai pagalina įvai- amžium buvusi padaryta ^s, kadangi jie iškrinta rias “S38 ir kai kurios iš « 
--------- ,r . išdygsta kitį pasilieka ant visados.

Bet jie pamiršta, kad kar
tais laikiniai dantys stovi mis dantys užnuodija kū- motina nėščia būdama pri- 
kudikio žanduose iki de- dikio sistemą, kūdikis nūs- žiūrėtų savą maistą ir sek

tų gydytojo bei dentisto 
patarimų. O kūdikiui su
laukus dviejų ir pusės me
tų, nuvestų jį pas dantų 
gydytoją, kad jis apžiūrė
tų jo dantis, ir nelauktų iki 
jie pradės pūti bei skaudė
ti.

Paprastai kūdikis bijo 
dantų gydytojo. Priežastis 
baimės yra skaudantis 
dantys. Kad prašalinti kū
dikio baimę, nereikia lauk
ti iki jo dantis pradės 
skaudėti. Patėmijus ma
žiausią skylutę dantyje 
reikia ją užtaisyti. Šitaip 
prižiūrint kūdikio dantis 

Trečia. Kada kūdikis ne prašalysit skausmą, baimę 
ir sulaikysit dantis nuo

apgavystė; -kažkoks tipas 
išgavęs iš turkų valdžios 
organų dokumentą, kad 
Zaro aga turįs 156 metus 

i amžiaus ir iš to padaręs 
biznį. Earnestas težinąs 
pasauly tik 4 žmones, ku- 

Anglų mokslininkas Mo- rie mirė turėdami daugiau,! 
risas Earnestas šiomis die- kaip 110 metų amžiaus, 
nomis paskelbė knygą apie “M. L.”
žmogaus senumo ir mirties ------'■--------
klausimą. Earnesto many- Katė UŽhipnotiaVO Gyvatę tet gldina“tik^osiu‘s“d^i 
mu, žmogus galjs pasiekti. « jįjį___  ’J’"? |tis Pažiūrėkim kas atsitin_.
vyks?ąejauaSi‘moje atei- Madrase, Indijoje, vienas ka, jei laikiniai dantys yra; 
tyje.

Žmogus senatve nemirš
tąs; toks manymas esąs 
gvvas nesusipratimas. Sta
tistika rodo, kad Anglijoj 
1937 m. tik 5,8 proc. mirė 
“savo mirtimi”: visi kiti 
buvo arba nugalabinti, ar
ba žuvo katastrofose, arba 
mirė kuriomis nors ligo- V 
mis.

“Senatvė nėra liga”, sako 
Earnestas. “Žmogaus kū
nas pats gali atjauninti sa
vo sudedamąsias dalis. Jei
gu medicinos mokslui pa
siseks apsaugoti žmogaus 
kūno narvelius nuo ligų, 
tai jis galės labai ilgai gy
venti”. Kad galėtų ilgai 
gyventi, žmogus visų pir
ma turi gyventi išmintin
gai.

Apie dabartinius atjauni
nimo būdus kalbėdamas, 
Earnestas sako, jog jie nė
ra visuotiniai; net Varono- 
vo jaunimo būdas tėra vie
tinis ir laikinis. Mokslinin
ko nuomone, mokslas ne
trukus atrasiąs priemonių 
apsaugoti kūno narvelius: 
nuo gedimo, susirgimo, 
pvz., nuo vėžio: gyvenda
mas normalų, sveiką, san
tūru ir darbingą gyveni-gyvatė įgeltų katei, labai 
ma žmogus galėsiąs pa- nedaug. Dažniausia jos į- 
siekti nepaprastai gilią se-gelia tik kailį, o tokis įgėli- 
natvę.

“Bet aš abejoju, ar ilgas 
amžius padarys žmogų lai- gyvačių kova Indijoje jau 
mingą”, sako Earnestas.;ima įsigalėti ir nauja pa- 
“Atrodo, kad tokie seni tarlė: gyvena kaip katė su 
žmonės jausis nepaprastai Į gyvate. L.A.

Antra; išpuvę ir su voti-

Žmogus Galįs Gyventi Iki 
300 Metų v •

kūdikio žanduose i
šimties ir dvylikos metų ir, to ja energijos mokytis, at- 
kūdikis jais kramto mais
tą iki tikrieji išdygsta.

Kūdikio laikiniai dantys 
yra taip svarbūs, kaip ir ti
krieji. Išpuvę laikiniai dan
tys ne tik kenkia sveikatai,!

silieka moksle ir daugiau
sia serga sekančiomis ligo
mis: kokliušu, tymais ir 
difterija. Šitomis ligomis 
kūdikiai daugiausiai serga 
tarpe penkių ir dvylikos 
metų, nes tame laike jų 
dantys yra blogi. Anie de
vyniasdešimt nuošimčių 
kūdikių tarpe minėtų metų 
turi blogus dantis, vienas 
trečdalis kūdikių turi votis 
burnoje. Egzaminavimas 

2 su! mokslainėse šitą patvirti
na. Mažiausiai pusę kūdi

gyventojas turėjo ramią neprižiūrimi ir apleidžia- 
baltą katę, kuri, atrodė į jo- mi.

Pirma, nešvarūs kūdikio 
dantys greitai pūna, r - 
išpuvusiais ir skaudant_
čiais dantimis kūdikis ne- galima prašalinti
gali maistą sukramtyti; prižiūrint jų dantis, 
nesukramtytas maistas: 
apsunkina vidurius, nes 
pusiau perkąstas maistas laiku pameta laikinius 
nesivirškina. Žmogus var- dantis žandikaulis neišau- Puvimo- 
fziia moieto rlSl noloi VarmrJ 

savo kūno, o jef dantys y-jkrieji dantys išdygsta nė
ra išpuvę ir skaudūs, tad 
sukramtyti maistą visai 
negalima. Toks asmuo ei-! 
na silpnyn ir lieka vergas

X VIAU" j — —— — ------------f ~ — ——

lauja maisto ne tiktai pa- dantys greičiau pūna ypač 
.......... . i

Ne tik kad šitaip sudygę 
dantys greitai pūna, bet jie

kius konfliktus su nuodin
gais sutvėrimais neįsileis
tų. Vieną dieną šeiminin
kas išgirdo prieangyje 
triukšmą, kurį kėlė du su
sipykę gyvuliai. Jis tuoj iš
ėjo pažiūrėti, manydamas, 
kad katė sugavo pelę ir ja 
žaidžia. Tačiau jis pamatė 
tik vieną katę, kuri akis į- 
ibedusi, tarytum kažko ty
kodama, bet jos priešas 
vos pastebimas buvo. Kaž
kas neaiškus gulėjo tamso
je, o į jį žiūrėjo katė. Kai 
seimininkas apriejo arčiau, 
katė pasitraukė.

Pasirodo, 1
notizavo labai nuodingą 
gyvatę. Matyti, gyvatė no
rėjo katei įgelti, o ši akimis 
ėmė gintis. Dabar gyvatė 
labai pamažu begalėjo ju
dėti ir atrodė, kad giliai 
miega.

Indijoje yra daug atsiti
kimų, kad katės gyvačių nė 
kiek nebijo ir šį savo nebi
jojimą puikiai sugeba įro
dyti. Labai dažnai tenykš- 
čios katės išeina gyvačių 
medžioti ir ne vieną jų su
naikina. Atsitikimų, kad

to ja maistą dėl palaikymo1 ga pakankamai drūtas. Ti- j

vi"etoje, jie būna kreivi ir 
trumpi. Šitaip sudygę dan
tys greitai pūna, kadangi 
užlaikyti juos švariai yra 

įvairių ligų. Kūdikis reika- labai sunku, o ne švarūs

kad katė hip- laikymui savo kūno, bet irjpas kūdikius, 
dėl augimo. Jei laikiniai 
dantys yra išpuvę, jie su
gadina tikruosius dantis ir 
su išpuvusiais ir skaudan
čiais dantimis kūdikis ne
gali prirengti maistą dėl 
kūno palaikymo ir augimo.

mas neturi jokios reikš
mės. Ryšium su kačių ir
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Pakeliui
Stiklius truputį per daug 

užliejo troškulį. Jis eina 
namo ir ant kažkokio žmo
gaus užkliūva.
— Ats...si...prašau, ponas.
— Tamsta labai girtas!
— Aš tai gerai ir pats ži

nau, bet tik vieną klausimą 
noriu paklausti.
— Būtent?
— Kiek man kaktoj juo

dymų?
— Keturios.
— Na, tai iki namų beliko 

tik du elektros stulpai.
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